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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 жовтня 2014 р. № 946-р
Про звільнення Марчука Ю.М. з посади першого заступника Голови
Державної інспекції сільського господарства України
Звільнити Марчука Юрія Миколайовича з посади першого заступника Голови
Державної інспекції сільського господарства України за станом здоров’я (пункт 2 статті
40 Кодексу законів про працю України).
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 жовтня 2014 р. № 954-р
Про відсторонення Рутицької В.В. від виконання повноважень за посадою
заступника Міністра аграрної політики та продовольства України з питань
європейської інтеграції
Відсторонити Рутицьку Владиславу Валеріївну від виконання повноважень за
посадою заступника Міністра аграрної політики та продовольства України з питань
європейської інтеграції.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 жовтня 2014 р. № 973-р
Про звільнення Яцюка М.В. з посади першого заступника Голови
Державного агентства водних ресурсів України
Звільнити Яцюка Михайла Васильовича з посади першого заступника Голови
Державного агентства водних ресурсів України з підстав, передбачених Законом
України “Про очищення влади” (пункт 7 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про
працю України).
http://www.kmu.gov.ua
-

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 вересня 2014 р. № 826-р
Про звільнення Симонова В.Є. з посади першого заступника Голови
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
Звільнити Симонова Вадима Євгеновича з посади першого заступника Голови
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з підстав,
передбачених Законом України “Про очищення влади” (пункт 72 частини першої статті
36 Кодексу законів про працю України).
http://www.kmu.gov.ua
-
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 жовтня 2014 р. № 958-р
Про звільнення Поєдинка М.С. з посади Голови Державної інспекції
сільського господарства України
Звільнити Поєдинка Миколу Сергійовича з посади Голови Державної інспекції
сільського господарства України за власним бажанням згідно із заявою, поданою ним
до набрання чинності Законом України “Про очищення влади”
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 жовтня 2014 р. № 959-р
Про звільнення Кравчука О.П. з посади першого заступника Голови
Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Звільнити Кравчука Олександра Павловича з посади першого заступника Голови
Державної санітарно-епідеміологічної служби України за власним бажанням згідно із
заявою, поданою ним до набрання чинності Законом України “Про очищення влади”.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 жовтня 2014 р. № 970-р
Про звільнення Сташука В.А. з посади Голови Державного агентства водних
ресурсів України
Звільнити Сташука Василя Андрійовича з посади Голови Державного агентства
водних ресурсів України з підстав, передбачених Законом України “Про очищення
влади” (пункт 7 2частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 жовтня 2014 р. № 992-р
-

Про призначення Протаса С.В. заступником Голови Державної санітарноепідеміологічної служби України

Призначити Протаса Святослава Вікторовича заступником Голови Державної
санітарно-епідеміологічної служби України.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 жовтня 2014 р. № 994-р
Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної санітарноепідеміологічної служби України на Протаса С.В.
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Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної
санітарно-епідеміологічної служби України, виконання обов’язків Голови зазначеної
Служби на заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Протаса Святослава Вікторовича.
http://www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 жовтня 2014 р. № 997-р
Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державного агентства
водних ресурсів України на Чунарьова О.В.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державного
агентства водних ресурсів України, виконання обов’язків Голови зазначеного
Агентства на заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України
Чунарьова Олексія Васильовича.
http://www.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03 жовтня 2014 р. № 384
Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 24 червня 2014 року № 242
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства
України", Методики визначення мінімальної та максимальної інтервенційної ціни
об’єкта державного цінового регулювання, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 159, Н А К А З У Ю :
1. Внести зміни у додаток до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 24 червня 2014 року № 242 "Питання діяльності Аграрного
фонду на організованому аграрному ринку у 2014/2015 маркетинговому періоді",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2014 року за № 794/25571,
виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Департаменту економічного розвитку аграрного ринку (Саблук В.П.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
МІНІМАЛЬНІ ТА МАКСИМАЛЬНІ ІНТЕРВЕНЦІЙНІ ЦІНИ
на об’єкти державного цінового регулювання у 2014/2015 маркетинговому
періоді
Об'єкт державного цінового
регулювання

Мінімальна
Максимальна
інтервенційна ціна
інтервенційна ціна
(з урахуванням податку (з урахуванням податку на
на додану вартість)
додану вартість)

Пшениця м'яка групи "А":
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1 класу

2 600,00

3 102,00

2 класу

2 500,00

2 983,00

3 класу

2 400,00

2 863,00
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Пшениця м'яка групи "Б":
4 класу

2 150,00

2 565,00

5 класу

2 000,00

2 386,00

Пшениця м'яка 6 класу

1 880,00

2 243,00

1 класу

1 600,00

1 909,00

2 класу

1 500,00

1 790,00

3 класу

1 400,00

1 670,00

1 класу (для продовольчих цілей)

2 300,00

2 744,00

2 класу (для виробництва солоду у
спиртовому виробництві)

2 200,00

2 625,00

3 класу (для кормових цілей)

2 100,00

2 505,00

для продуктів дитячого харчування

1 595,00

2 050,00

для харчових концентратів і
продуктів

1 504,00

1 933,00

для виробництва крупи і борошна

1 452,00

1 867,00

1 400,00

1 800,00

1 класу

3 650,00

4 145,00

2 класу

3 410,00

3 955,00

3 класу

3 200,00

3 745,00

Молоко сухе

35 926,00

42 860,00

Жито:

Ячмінь:

Кукурудза:

для виробництва крохмалю і
патоки
для кормових потреб
Гречка
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Масло вершкове

34 208,00

40 810,00

1 класу

3 598,00

4 041,00

2 класу

3 293,00

3 698,00

3 класу

2 987,00

3 360,00

1 класу

2 034,00

2 284,00

2 класу

1 865,00

2 095,00

3 класу

1 695,00

1 910,00

1 класу

2 444,00

2 745,00

2 класу

2 222,00

2 495,00

3 класу

2 000,00

2 250,00

вищого ґатунку

3 092,00

3 505,00

першого ґатунку

2 894,00

3 282,00

другого ґатунку

2 541,00

2 881,00

Борошно житнє

2 587,00

2 851,00

Цукор-пісок (буряковий)

7 735,00

8 800,00

Горох:

Овес:

Просо:

Борошно пшеничне:

http://minagro.gov.ua/
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо визначення правового режиму земель колективної власності "
Номер, дата реєстрації: 5122 від 01.10.2014
Ініціатор: Народний депутат України Шаблатович О.М.
Метою прийняття Закону є визначення правового режиму земель колективної
власності та правових засад переходу таких земель у державну та комунальну власність
(в залежності від їх місця розташування), інших земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, які судом визнані відумерлою спадщиною, та не
витребуваних земельних часток (паїв).
Законопроектом пропонується встановити, що з 1 січня 2015 року переходять з
урахуванням розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності"
відповідно у державну та комунальну власність землі та земельні ділянки:
під польовими дорогами, в тому в числі проектними, лісосмугами,
господарськими дворами (фермами, токами тощо), інші земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, які за рішенням загальних зборів членів
колективних сільськогосподарських підприємств і організацій не підлягали паюванню,
якщо такі землі чи земельні ділянки не передані у власність у порядку, визначеному
законом;
земельні ділянки сільськогосподарського призначення (у разі відсутності
спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), якщо такі земельні
ділянки, у порядку визначеному законом, судом визнані відумерлою спадщиною;
не витребувані (протягом 15 років з моменту видачі державного акта на право
колективної власності) земельні частки (паї) у разі прийняття відповідного рішення
судом.
Крім того, з метою узгодження запропонованих законопроектом норм,
передбачається внести відповідні зміни до статті 31 Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство", частини першої та третьої статті 1277 Цивільного
кодексу України та до частини першої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні".
Колективна власність на землю була регламентована Земельним Кодексом
України у редакції Закону України від 13 березня 1992 року. Відповідно до статті 23
Земельного Кодексу України землі колективної власності поділялись на ті, що
знаходяться у власності підприємства, та ті, що знаходяться у колективній власності
громадян.
Згідно з Указом Президента України від 08.08.1995 №720 "Про порядок
паювання земель, переданих в колективну власність", паюванню підлягали тільки
сільськогосподарські угіддя. Крім того, згідно із частиною четвертою статті 7 Закону
України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам
земельних часток (паїв)", із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу
(паюванню), виключалися: деградовані, малопродуктивні, а також техногенно
забрудненні сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації; заболочені землі;
інші землі, які недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб. Вказані
землі із сільськогосподарських угідь та несільськогосподарські угіддя не підлягали
паюванню і залишилися у суб‘єкта права колективної власності – колективного
сільськогосподарського підприємства (юридичної особи).
Отже, на підставі Указу Президента України "Про порядок паювання земель,
переданих в колективну власність" від 08.08.95 №720/95 та Закону України "Про
-7-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 97
31 жовтня
2014 року

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)" було проведено розпаювання земель колективної власності. Проте
паюванню підлягали лише сільськогосподарські угіддя.
На сьогоднішній день Земельним кодексом України існування колективної
власності на землю не передбачене, а отже правовий режим земель колективної
власності залишається невизначеним.
Крім того, не визначено законодавчо розпорядника земельних ділянок
сільськогосподарського призначення (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за
законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також
відмови від її прийняття), якщо такі земельні ділянки, у порядку визначеному законом,
судом визнані відумерлою спадщиною, та не витребуваних (протягом 15 років з
моменту видачі державного акта на право колективної власності) земельних часток
(паїв), у разі прийняття відповідного рішення судом, в залежності від місця
розташування таких земель.
З метою врегулювання зазначених питань розроблено проект Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення правового
режиму земель колективної власності".
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо деяких питань спадкування)"
Номер, дата реєстрації: 5141 від 08.10.2014
Ініціатор: Народний депутат України Міщенко С.Г.
Законопроект покликаний спростити процедуру оформлення спадщини та
реєстрації прав спадкоємців на успадковане ними нерухоме майно (насамперед, у
сільських населених пунктах). Для цього передбачається надання відповідних
повноважень органам місцевого самоврядування сільських населених пунктів.
Також законопроектом пропонується скасувати обов’язкове проведення оцінки
майна у випадках спадкування майна спадкоємцями першої та другої черги за законом і
за правом представлення (до таких спадкоємців, зокрема, належать діти спадкодавця,
онуки, рідні брати та сестри, той з подружжя, який його пережив, батьки тощо), а також
у випадку спадкування спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою податку.
При цьому законопроектом передбачається, що в разі його прийняття норми,
якими передбачається скасувати обов’язкову оцінку майна при спадкуванні, набудуть
чинності вже на наступний день після офіційного опублікування Закону, а норми щодо
надання повноважень органам місцевого самоврядування щодо оформлення права на
спадщину та щодо реєстрації прав на успадковане мешканцями сільських населених
пунктів нерухоме майно – з 1 січня 2016 року (оскільки раніше при обговоренні
відповідних питань Міністерство юстиції України та народні депутати наполягали на
тому, щоб було надано саме такий строк для забезпечення певної підготовки до початку
процесу оформлення права на спадщину органами місцевого самоврядування та
здійснення ними реєстрації прав спадкоємців на успадковане ними нерухоме майно:
потрібен певний час для відповідного навчання, стажування працівників сільських рад,
для розроблення та надання Міністерством юстиції України відповідних методичних
рекомендацій, для підготовки відповідних робочих місць у сільських радах тощо).
Законопроектом передбачається запровадити ці довгоочікувані суспільством
законодавчі новели шляхом внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу України,
до Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про оцінку земель", Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень".
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Оформлення права на спадщину для мешканців сільських населених пунктів
зараз є занадто обтяжливим, чим справедливо обурена величезна кількість громадян.
Так чинне законодавство у більшості випадків не надає можливості мешканцям
сільських населених пунктів оформити право на спадщину за місцем свого
проживання. Адже зараз оформлення права на спадщину здійснюють нотаріуси, яких у
більшості випадків в селі взагалі немає. А оформлення права на спадщину у сільській
раді чинним законодавством не передбачено. Внаслідок цього мешканці сільських
населених пунктів мають витратити багато часу та грошей для оформлення права на
спадщину. Ці самі проблеми стосуються і питання проведення державної реєстрації
прав спадкоємців у сільських населених пунктах на успадковане ними нерухоме майно.
Вирішити ці проблеми покликаний цей законопроект шляхом надання відповідних
повноважень органам місцевого самоврядування сільських населених пунктів.
Також законопроектом пропонується скасувати обов’язкове проведення оцінки
майна у випадках спадкування майна спадкоємцями першої та другої черги за законом і
за правом представлення (до таких спадкоємців, зокрема, належать діти спадкодавця,
онуки, рідні брати та сестри, той з подружжя, який його пережив, батьки тощо), а також
у випадку спадкування спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою податку.
При цьому передбачається, що в разі його прийняття норми, якими
передбачається скасувати обов’язкову оцінку майна при спадкуванні, набудуть
чинності вже на наступний день після офіційного опублікування Закону, а норми щодо
надання повноважень органам місцевого самоврядування щодо оформлення права на
спадщину та щодо реєстрації прав на успадковане мешканцями сільських населених
пунктів нерухоме майно – з 1 січня 2016 року.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем"
Номер, дата реєстрації: 5152 від 10.10.2014
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П.
Метою прийняття України проекту законопроекту "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних
систем" (далі – проект Закону) є забезпечення на законодавчому рівні основних засад
щодо відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному
забезпеченні держави, встановлення відповідальності за недбале ставлення до
меліорованих земель та меліоративних систем, використання зрошуваних земель у
поливному режимі, збереження і відтворення родючості ґрунтів, зменшення
навантаження на державний бюджет при прийнятті безхазяйних об’єктів інженерної
інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного
землеробства до державної власності.
Законопроектом пропонується внести зміни:
- до Земельного кодексу України стосовно: визначення земельних ділянок смуг
відведення з особливим режимом використання під закриті меліоративні мережі
зрошувальних і осушувальних систем з метою забезпечення їхньої експлуатації;
використання меліорованих земель за призначенням, зокрема зрошуваних земель у
поливному режимі;
- до Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів
магістральних трубопроводів" у частині віднесення до складу об’єктів магістральних
трубопроводів об’єктів закритої мережі меліоративних систем, які визначені Законом
України "Про трубопровідний транспорт", з метою дотримання правового режиму
земель охоронних зон;
- до Закону України "Про меліорацію земель" у частині визначення: сталих
понять та термінів, які використовуються в загальнодержавних, наукових, розпорядчих
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документах, але не врегульовані на законодавчому рівні; статусу меліоративних
систем та права власності на них; повноважень органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування у сфері меліорації; експлуатації та списання меліоративних систем;
фінансового забезпечення заходів з меліорації земель та відповідальності за порушення
законодавства про меліорацію земель.
Проект Закону розроблено відповідно до підпункту 3 пункту 9 Протоколу
засідання Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 55, доручень Кабінету Міністрів
України щодо відновлення системи зрошуваного землеробства та для врегулювання
питань, пов’язаних із використанням меліорованих земель і меліоративних систем.
Внаслідок реформування агропромислових підприємств, які у своїй діяльності
використовували
меліоровані
землі
та
меліоративні
системи,
кількість
водокористувачів збільшилася у декілька разів, змінилася структура та належність
внутрішньогосподарських меліоративних фондів. Така ситуація призвела до
пограбування трубопроводів, руйнування окремих елементів меліоративних мереж,
порушення їх технологічної цілісності, розкрадання дощувальних машин і зниження
рівня використання меліорованих земель, особливо зрошуваних.
Згідно з інвентаризацією, яка проведена відповідно до доручення Кабінету
Міністрів України від 06.09.2011 № 42844/0/1-11, встановлено, що з наявних 2,2 млн.
га зрошуваних земель не використовується у зрошуваному землеробстві 1,4 млн. га, 746
тис. га з них можна поливати без додаткових капітальних вкладень, а на площі 919,4
тис. га можливо реально відновити зрошуване землеробство.
Основними причинами, які обумовлюють недостатній рівень використання
зрошувальних систем в Україні, є:
- незадовільний
технічний
стан
інженерної
інфраструктури
внутрішньогосподарських систем (819,5 тис. га);
- відсутність дощувальних машин (893,2 тис. га);
- незадовільний
технічний
стан
насосно-силового
обладнання
внутрішньогосподарських систем (200,1 тис. га);
- незадовільний гідрогеолого-меліоративний стан (14,4 тис. га).
Це, а також порушення технологій вирощування сільськогосподарських культур,
структури посівних площ, вкрай низький рівень ресурсного забезпечення обумовили
низький рівень використання зрошуваних земель і, як наслідок, втрату ними ролі
страхового фонду в ресурсному та продовольчому забезпеченні держави.
У зв’язку з розпаюванням земель, залишаються невирішеними проблеми
доступу до інженерної інфраструктури меліоративних систем, які знаходяться у
державній власності. Особливо це ускладнює доступ до обслуговування закритих
трубопроводів. Проведення ремонтних робіт на таких землях у вегетаційному періоді
веде до відшкодування вартості пошкодженого врожаю.
Внесення змін передбачає забезпечення безперешкодного доступу до закритої
меліоративної мережі під час обслуговування, ремонту та проведення аварійних робіт.
Комплексне розв’язання зазначених проблем можливе шляхом прийняття змін
до законодавчих актів, які діють у сфері меліорації земель.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про ціни та
ціноутворення" (щодо захисту прав громадян в умовах різкого підвищення цін на
соціально значущі продовольчі товари)"
Номер, дата реєстрації: 5177 від 17.10.2014
Ініціатор: Народні депутати України Шуфрич Н.І., Бахтеєва Т.Д.
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Метою законопроекту є забезпечення неухильної реалізації конституційного
права на достатній рівень життя (зокрема – на достатнє харчування), гарантованого
статтею 48 Основного Закону.
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Законопроектом передбачається визначити об’єктами державного цінового
регулювання:
дитяче харчування;
борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту;
борошно житнє обдирне;
хліб і хлібобулочні вироби;
макаронні вироби;
крупи;
яловичину, свинину (крім безкісткового м’яса);
м’ясо курей (крім філе);
ковбасні вироби варені;
молоко коров’яче;
сир кисломолочний;
сметану;
масло вершкове;
яйця курячі;
цукор білий.
Державне регулювання цін запроваджується через визначення граничних рівнів
рентабельності виробництва, торговельних надбавок (націнок) та постачальницькозбутових надбавок (постачальницької винагороди) до оптово-відпускної ціни виробника
(митної вартості); граничних рівнів оптово-відпускних та роздрібних цін.
Перегляд граничних рівнів рентабельності виробництва, торговельних надбавок
(націнок) та постачальницько-збутових надбавок (постачальницької винагороди) до
оптово-відпускної ціни виробника (митної вартості); граничних рівнів оптововідпускних та роздрібних цін може здійснюватись виключно у разі та з ув’язкою до
величини перегляду мінімального рівня заробітної плати та / або прожиткового
мінімуму на одну особу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2014 рік виявився вкрай важким практично для усіх верст українського
суспільства.
Замороження нібито «антикризовими ініціативами» Уряду усіх соціальних
стандартів і гарантій призвело до різкого зубожіння практично усіх українських родин.
Більш ніж 16-тивідсоткова інфляція та 62-відсоткова девальвація національної
валюти тільки за 9 місяців 2014 року фактично зменшили розміри доходів українців
удвічі.
Підвищення на вимогу МВФ тарифів на природний газ для населення у
середньому на 56% (з 1 травня 2014 року) та теплопостачання на 40% (з 1 липня 2014
року) "дало старт" перегляду у бік збільшення й інших комунальних тарифів: з 1 червня
тарифи на електроенергію підвищені на 10%, з 1 липня тарифи на водопостачання – у
середньому на 84%, а на водовідведення – на 105% (без хоча б мінімального
поліпшення при цьому якості послуг). У результаті платіж середнього
домогосподарства з централізованим опаленням у середньому зросте на 40-47%,
домогосподарства з індивідуальним опаленням – на 45-60%.
Підвищуються тарифи та транспортні та телекомунікаційні послуги.
Стрімко зростають ціни на продукти першої необхідності – приміром, протягом
січня-вересня ціни на рис збільшились на 69%, яйця курячі – на 44,3%, курятину – на
38,3%, борошно – на 33,5%, свинину – на 33,4%, цукор – на 31,4%, хліб пшеничний –
на 29,4%, гречку – на 28,7%, макарони – на 26,9%.
У цих умовах особливу тривогу викликають настійливі ініціативи урядовців
щодо суттєво зменшення обсягів державного цінового регулювання на продовольчі
товари першої необхідності.
Для упередження цього рішення й пропонується прийняти зазначений
законопроект.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію
та реєстрацію тварин" щодо деяких питань ідентифікації та реєстрації тварин, що
утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб"
Номер, дата реєстрації: 5182 від 20.10.2014
Ініціатор: Народні депутати України Мирний О.Б., Мірошниченко І.М.
Законопроект розроблено з метою забезпечення прав сільськогосподарських
виробників та збільшення об’ємів реалізації сільськогосподарської продукції на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Завданням законопроекту є забезпечення можливості проведення ідентифікації
та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб.
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо ідентифікації та реєстрації тварин" (далі по тексту – Закон) було змінено діючий
на той час порядок ідентифікації та реєстрації тварин. Так, Законом було внесено зміни
до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», а саме статтею 10 було
визначено, що роботи з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і
розводяться у господарствах фізичних осіб, здійснюються виключно за рахунок коштів
держави. Також було передбачено, що кошти для державної підтримки робіт з
ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах
фізичних осіб, передбачатимуться у Державному бюджеті України.
У поточному році в Державному бюджеті України не передбачені кошти на
проведення ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у
господарствах фізичних осіб. Фізичні ж особи юридично позбавлені права отримувати
дану послугу за власний рахунок, не чекаючи коштів від держави. Все це
унеможливлює проведення ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і
розводяться у господарствах фізичних осіб, та як наслідок зменшує об’єми реалізації
сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Закон було прийнято 14 серпня 2014 року. Відповідно до частини третьої статті
27 Бюджетного кодексу України, закони України або їх окремі положення, які
впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або
збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує
плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за
плановим. У зв’язку з цим доцільно до 01 січня 2016 року надати право фізичним
особам за їх бажання проводити ідентифікацію та реєстрацію тварин, які утримуються і
розводяться у їх господарствах, за власний рахунок.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про ціни та
ціноутворення" (щодо захисту прав громадян в умовах різкого підвищення цін на
соціально значущі продовольчі товари)"
Номер, дата реєстрації: 5177-1 від 24.10.2014
Ініціатор: Народний депутат України Рудьковський М.М.

Випуск
№ 97
31 жовтня
2014 року

Метою законопроекту є забезпечення неухильної реалізації конституційного
права на достатній рівень життя (зокрема – на достатнє харчування), гарантованого
статтею 48 Конституції України.
Законопроектом передбачається визначити об’єктами державного цінового
регулювання:
дитяче харчування;
борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту;
борошно житнє обдирне;
хліб і хлібобулочні вироби;
макаронні вироби;
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крупи;
яловичину, свинину;
м’ясо курей;
ковбасні вироби варені;
молоко коров’яче;
сир кисломолочний;
сметану;
масло вершкове;
яйця курячі;
цукор білий.
Державне регулювання цін запроваджується через визначення граничних рівнів
рентабельності виробництва, торговельних надбавок (націнок) та постачальницькозбутових надбавок (постачальницької винагороди) до оптово-відпускної ціни виробника
(митної вартості); граничних рівнів оптово-відпускних та роздрібних цін.
Перегляд граничних рівнів рентабельності виробництва, торговельних надбавок
(націнок) та постачальницько-збутових надбавок (постачальницької винагороди) до
оптово-відпускної ціни виробника (митної вартості); граничних рівнів оптововідпускних та роздрібних цін може здійснюватись виключно у разі та з ув’язкою до
величини перегляду мінімального рівня заробітної плати та / або прожиткового
мінімуму на одну особу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Замороження усіх соціальних стандартів і гарантій у 2014 році призвело до
різкого зубожіння багатьох українських родин.
Більш ніж 16-тивідсоткова інфляція та 62-відсоткова девальвація національної
валюти тільки за 9 місяців 2014 року фактично зменшили розміри доходів українців
удвічі.
Підвищення на вимогу МВФ тарифів на природний газ для населення у
середньому на 56% (з 1 травня 2014 року) та теплопостачання на 40% (з 1 липня 2014
року) "дало старт" перегляду у бік збільшення й інших комунальних тарифів: з 1 червня
тарифи на електроенергію підвищені на 10%, з 1 липня тарифи на водопостачання – у
середньому на 84%, а на водовідведення – на 105% (без хоча б мінімального
поліпшення при цьому якості послуг). У результаті платіж середнього
домогосподарства з централізованим опаленням у середньому зросте на 40-47%,
домогосподарства з індивідуальним опаленням – на 45-60%.
Підвищуються тарифи та транспортні та телекомунікаційні послуги.
Стрімко зростають ціни на продукти першої необхідності – приміром, протягом
січня-вересня ціни на рис збільшились на 69%, яйця курячі – на 44,3%, курятину – на
38,3%, борошно – на 33,5%, свинину – на 33,4%, цукор – на 31,4%, хліб пшеничний –
на 29,4%, гречку – на 28,7%, макарони – на 26,9%.
У цих умовах особливу тривогу викликають настійливі ініціативи урядовців
щодо суттєво зменшення обсягів державного цінового регулювання на продовольчі
товари першої необхідності.
Для запобігання зменшенню впливу державної влади на регулювання цін на
продовольчі товари першої необхідності пропонується прийняти зазначений
законопроект.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

Випуск
№ 97
31 жовтня
2014 року

10.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про заходи
щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України період
проведення антитерористичної операції”
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про
заходи щодо зменшення негативних наслідків в аграрному секторі України у період
проведення антитерористичної операції” Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект Закону підготовлено з метою надання сільськогосподарським
товаровиробникам аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять
діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, додаткових можливостей у
кредитно-фінансовій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень
контролюючих органів стосовно таких суб'єктів, створення додаткових умов для
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.
Законопроект передбачає наступні заходи, щодо запобігання негативним
наслідкам в агропромисловому комплексі України:
реструктуризація заборгованості по кредитах;
мораторій на звернення стягнення на майно.
Для реалізації зазначених заходів запропоновано внесення змін до Законів
України “Про виконавче провадження” та “Про боротьбу з тероризмом”.
Положення
законопроекту
поширюються
на
сільськогосподарських
товаровиробників агропромислового комплексу України, які зареєстровані та
провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції.
Прийняття даного законопроекту допоможе не допустити занедбання
агропромислового комплексу України, зупинити явища суцільної кризи у
господарському секторі, сприятиме стабілізації загальної ситуації у цих регіонах та
стимулюватиме в подальшому виробництво сільськогосподарської продукції.
Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001
E-mail:
oxana.prudkaya@minagro.gov.ua;
anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua,
відповідальний виконавець: Прудка Оксана Вікторівна тел. 279-79-90.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
E-mail: mail@dkrp.gov.ua
Метою прийняття проекту Закону України “Про заходи щодо зменшення
негативних наслідків в аграрному секторі України у період проведення
антитерористичної операції” (далі – проект Закону) є надання сільськогосподарським
товаровиробникам аграрного сектору України, які зареєстровані та провадять
діяльність в зонах проведення антитерористичної операції, додаткових можливостей у
кредитно-фінансовій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень
контролюючих органів стосовно таких суб'єктів, створення додаткових умов для
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.
Проект Закону передбачає наступні заходи щодо запобігання негативним
наслідкам в агропромисловому комплексі України:
реструктуризація заборгованості по кредитах;
мораторій на звернення стягнення на майно.
Для реалізації зазначених заходів запропоновано внесення змін до законів
України “Про виконавче провадження” та “Про боротьбу з тероризмом”.
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Дія проекту Закону поширюється на сільськогосподарських товаровиробників
агропромислового комплексу України, які зареєстровані та провадять діяльність в
зонах проведення антитерористичної операції.
Агропромисловий комплекс України перебуває у надзвичайно важкому стані у
зв'язку з проявами агресії, застосуванням сили, посягань на територіальну цілісність і
суверенітет української держави з боку сепаратистські налаштованих угрупувань.
Антитерористична операція, що проводиться в цих регіонах, створює додаткові
об'єктивні труднощі для мирного населення та бізнесу.
Враховуючи вразливість сільськогосподарських товаровиробників в умовах
проведення антитерористичної операції до зовнішніх факторів, поступово кризові
явища охоплюють агропромисловий сектор України, доводячи сільськогосподарських
виробників, які зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення
антитерористичної операції, фактично до банкрутства.
Держава, яка несе відповідальність за забезпечення конституційних прав і
свобод своїх громадян, зобов'язана вжити негайних заходів щодо їх підтримки в цей
період для стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, адже
відсутність підтримки агропромислового комплексу України з боку держави у період
проведення антитерористичної операції, в свою чергу, в подальшому може мати
негативні наслідки для продовольчої безпеки населення в цілому.
http://minagro.gov.ua/
10.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення
державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної
справи
у
тваринництві
та
Технологічних
вимог
до
проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення
державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційноплемінної роботи в галузі бджільництва” Міністерство аграрної політики та
продовольства України з “22” серпня 2014 року оголошує про його публікацію на сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом
п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua,
відповідальний
виконавець: Вігура Марія Василівна. Тел. 279-85-12
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Основною метою розроблення проекту наказу є затвердження Порядку про
проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу
суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення
селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, якими визначаються правила та
вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості
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племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи у тваринництві, та
вимоги щодо проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.
Проект наказу розроблено відповідно до статей 9, 16 Закону України “Про
племінну справу у тваринництві”, абзацу шостого статті 7 Закону України “Про
бджільництво” згідно з якими розроблення та затвердження порядку проведення
державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві, технологічних вимог до проведення селекційноплемінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік, визначається
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері тваринництва. У зв’язку з цим виникла необхідність затвердження відповідних
нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві.
http://minagro.gov.ua/
20.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5
грудня 2007 р. № 1375"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5
грудня 2007 р. № 1375" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1375" підготовлено з метою
приведення постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1375 "Про
затвердження переліків підприємств з усіма стадіями технологічного процесу з
виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні сумішеві із
вмістом етил-трет-бутилового ефіру або з добавками на основі біоетанолу, та
державних спиртових заводів, що мають право на виробництво біоетанолу" до
положень Закону України від 12 серпня 2014 року № 1638-VII "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за
обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм" та Закону України
"Про підприємництво".
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №
1375" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня
2007 р. № 1375" та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими
адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
Виконавець Хомічак Людмила Володимирівна тел.226-27-53
E-mail: lyudmila.homichak@minagro.gov.ua.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м .Київ, 01011.
E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1375 " (далі – проект
постанови) є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №
1375 "Про затвердження переліків підприємств з усіма стадіями технологічного
процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виробляти бензини моторні
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сумішеві із вмістом етил-трет-бутилового ефіру або з добавками на основі біоетанолу,
та державних спиртових заводів, що мають право на виробництво біоетанолу" у
відповідності із положеннями Закону України від 12 серпня 2014 року № 1638 "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо
посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових
норм" та Закону України "Про підприємництво".
Проект постанови розроблено на виконання пункту 2 доручення Кабінету
Міністрів України від 18.09.2014 № 33239/1/1-14 у зв’язку з прийняттям Закону
України від 12 серпня 2014 року № 1638 "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних
товарів та уточнення окремих податкових норм" та відповідно до частини четвертої
статті 4 Закону України "Про підприємництво".
Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу 1 Закону України "Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення
контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм"
виключено положення Податкового кодексу України щодо затвердження Кабінетом
Міністрів України переліку підприємств - виробників біоетанолу.
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України
щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів" частину
четверту статті 4 Закону України "Про підприємництво" викладено у новій редакції,
якщо передбачено, що діяльність, пов’язана з виробництвом бензинів моторних
сумішевих або з додаванням (змішуванням) біоетанолу та/або біокомпонентів на його
основі до вуглеводневої основи (бензинів, фракцій, компонентів тощо), здійснюється
підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в
паливно-енергетичному комплексі.
У зв’язку із цим виникла необхідність щодо приведення постанови Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1375 "Про затвердження переліків
підприємств з усіма стадіями технологічного процесу з виготовлення нафтопродуктів,
що мають право виробляти бензини моторні сумішеві із вмістом етил-трет-бутилового
ефіру або з добавками на основі біоетанолу, та державних спиртових заводів, що мають
право на виробництво біоетанолу" у відповідності з положеннями вищезазначених
законів України.
http://minagro.gov.ua/
20.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики
України "Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування"

Випуск
№ 97
31 жовтня
2014 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України "Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю сої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу,
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України "Про
деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи зернової з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків" розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних
актів 2014).
- 17 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 97
31 жовтня
2014 року

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua, виконавець
Мірошниченко О.О., телефон: (044) 278-34-84.
Проект наказу Мінагрополітики України "Про деякі питання здійснення
страхування
майбутнього
врожаю
сої
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування" (далі – Проект
наказу)спрямований
на
врегулювання
питань
організації
страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи
страхування сільськогосподарської продукції.
Основною метою прийняття Проекту наказу є затвердження документів,
визначених частиною шостою статті 21 Закону, необхідних для страхування сої з
державною підтримкою.
Частиною шостою статті 21 Закону визначено, що умови страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи,
форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо
укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків
за ними затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.
Проектом наказу затверджуються:
- Умови страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1);
- стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю сої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
(страховий продукт 1);
- форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю сої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
(страховий продукт 1);
- форми документів щодо укладення та супроводження договорів страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і врегулювання страхових
випадків за ними, зокрема:
Акт огляду посівів сої для страхування майбутнього врожаю сої з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий
продукт 1);
інструкція по заповненню Акта огляду посівів сої для страхування майбутнього
врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
Акт визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом
(страховий продукт 1);
інструкція по заповненню Акта визначення врожайності сої, застрахованої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1);
форма Акта визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою
від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного
обмолоту (страховий продукт 1);
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інструкція по заповненню Акта визначення врожайності сої, застрахованої з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1);
"Карта поля" до Акта огляду посівів сої для страхування майбутнього врожаю
сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період
вирощування (страховий продукт 1);
форма Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю сої з державною
підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий
продукт 1).
Проект наказу розроблено Мінагрополітики України разом з Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (далі – Закон).
http://minagro.gov.ua/
21.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. № 672"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 28 липня 2010 року № 672" Мінагрополітики України оголошує про його
публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 672" підготовлено з
метою надати ДП "Укрспирт" повноваження Уряду здійснювати експорт та оптову
торгівлю спиртом етиловим неденатурованим з концентрацією спирту менш як 80 об.
% за кодом товарної позиції 2208 згідно з УКТЗЕД.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня
2010 р. № 672" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28
липня 2010 року № 672" та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
Виконавець Хомічак Людмила Володимирівна тел.226-27-53
E-mail: lyudmila.homichak@minagro.gov.ua.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою проекту постанови є надати Державному підприємству спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості (далі – ДП "Укрспирт") повноваження Уряду
здійснювати експорт та оптову торгівлю спиртом етиловим неденатурованим з
концентрацією спирту менш як 80 об. % за кодом товарної позиції 2208 згідно з
УКТЗЕД.
Відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
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алкогольних напоїв та тютюнових виробів" встановлено, зокрема, що імпорт, експорт
або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим
виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності
ліцензій
лише
державними
підприємствами
(організаціями),
спеціально
уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.
Згідно із абзацом другим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про
утворення Державного підприємства спиртової та лікеро - горілчаної промисловості"
ДП "Укрспирт" уповноважене Урядом здійснювати експорт та оптову торгівлю
спиртом етиловим, неденатурованим з концентрацією спирту 80 об. % або більше за
кодом товарної позиції 2207 згідно з УКТЗЕД.
Водночас, згідно із інформацією ДП "Укрспирт", до підприємства надішли
комерційні пропозиції щодо поставок спирту етилового неденатурованого з
концентрацiєю спирту менш як 80 об. %, до країн Європейського Союзу (Словенія,
Хорватія, Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія, Болгарія,
Греція), а також Туреччини.
Відповідно до Закону України "Про Митний тариф України" спирт етиловий
неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.% відноситься до коду
товарної позиції 2208 згідно з УКТЗЕД.
Для забезпечення експорту спирту до зазначених країн та згідно з частиною
першою статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
розроблено проект постанови, яким пропонується уповноважити ДП "Укрспирт"
здійснювати експорт та оптову торгівлю спиртом етиловим з концентрацією спирту
менш як 80 об. % за кодом товарної позиції 2208 згідно з УКТЗЕД.
http://minagro.gov.ua/
21.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 07 грудня 2005 року№ 682"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу "Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 07
грудня 2005 року № 682" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
аграрної політики України від 07 грудня 2005 року № 682" підготовлено на виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2014 року № 29598/1/1-14 до
листів Міністерства юстиції України від 28 липня 2014 року № 9825-0-4-11/10.1 та від
25 липня 2014 року № 10.1-19/46 щодо переліку нормативно-правових актів,
зареєстрованих у Мін’юсті України, що підлягають перегляду та приведенню у
відповідність до Конституції і законодавства України.
Наказом Міністерства аграрної політики України від 07 грудня 2005 року № 682,
який було прийнято з метою забезпечення раціонального та ефективного використання
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, та відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1125 "Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки розвитку підприємств молочної переробки", було
затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки розвитку підприємств молочної переробки на 2005
рік.
На даний час немає законодавчих або нормативно-правових підстав для
продовження дії Порядку.
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Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України "Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України
від 07 грудня 2005 року № 682" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
Відповідальний виконавець – Гончаренко Тамара Володимирівна (тел. 278-5667, e-mail: tamara.goncharenko@minagro.gov.ua).
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України
від 07 грудня 2005 року № 682" (далі – проект наказу) розроблений з метою визнання
таким, що втратив чинність та приведення у відповідність до чинного законодавства
України.
Проект наказу підготовлено відповідно до вимог Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.
Наказом Міністерства аграрної політики України від 07 грудня 2005 року № 682,
який було прийнято з метою забезпечення раціонального та ефективного використання
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, та відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1125 "Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки розвитку підприємств молочної переробки",
затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки розвитку підприємств молочної переробки (далі –
Порядок).
Вищевказаний Порядок визначав механізм використання коштів, передбачених
Мінагрополітики в Державному бюджеті України на 2005 рік за програмою "Фінансова
підтримка розвитку підприємств молочної переробки".
На даний час немає законодавчих або нормативно-правових підстав для
продовження дії Порядку.
http://minagro.gov.ua/
24.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у
період з 1 вересня 2015 р. до 1 вересня 2016 року"

Випуск
№ 97
31 жовтня
2014 року

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання
виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2015 р. до 1 вересня 2016
року" розроблений на виконання Законів України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру", "Про державну підтримку сільського господарства
України",
Основними положеннями зазначеного проекту постанови є:
- установлення граничного розміру квоти з поставки цукру на внутрішній ринок
(квота "А") у період з 1 вересня 2015 р. до 1 вересня 2016 року;
- затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки
на внутрішній ринок, починаючи з 1 вересня 2015 року.
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За пропозицією Мінекономрозвитку України пропонується встановлення квоти
поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") на період маркетингового року з 1
вересня 2015 року по 1 вересня 2016 року (без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь) в обсязі 1720 тис. тонн.
Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки (445,87 грн/т) та цукор
(6454,73 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН і Державної наукової установи "Український науководослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП), враховуючи стан
внутрішнього ринку та забезпечуючи відтворення витрат на виробництво продукції.
Зазначений проект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика
/ Проекти регуляторних актів / Проекти постанов КМУ).
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України,
електронна
адреса:
tetyana.starodub@minagro.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна, тел. (044)
226-27-72).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронна адреса:
mail@dkrp.gov.ua
Основною метою розроблення проекту постанови є забезпечення стабілізації
виробництва цукросировини та цукру, задоволення внутрішньої потреби держави в
цукрі, регулювання внутрішнього його ринку, створення реальних передумов для
оптимального функціонування галузі.
Визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" сприятиме
подоланню інфляційних процесів, відходу від давальницької схеми переробки
цукросировини, встановленню партнерських відносин на паритетних засадах між усіма
учасниками бурякоцукрового комплексу.
На виконання законів України "Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру", "Про державну підтримку сільського господарства України"
розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне
регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2015 р. до 1
вересня 2016 року" (далі – проект постанови), яким передбачено установлення
граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") у період з 1
вересня 2015 року до 1 вересня 2016 року та мінімальних цін на цукрові буряки та
цукор квоти його поставки на внутрішній ринок.
За пропозицією Мінекономрозвитку України пропонується встановлення квоти
поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") на період маркетингового року з 1
вересня 2015 року по 1 вересня 2016 року (без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь) в обсязі 1720 тис. тонн.
Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки (445,87 грн/т) та цукор
(6454,73 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН і Державної наукової установи "Український науководослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП), враховуючи стан
внутрішнього ринку та забезпечуючи відтворення витрат на виробництво продукції.
http://minagro.gov.ua/
28.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про внесення зміни до Інструкції щодо
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заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій”

Випуск
№ 97
31 жовтня
2014 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про внесення зміни до Інструкції щодо
заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій” (далі – проект наказу)
Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проектом наказу передбачається, що для отримання Сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій суб’єктам господарювання, які надають товаро-транспортні
накладні оформлені у відповідності з наказом Міністерства інфраструктури України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2013 № 961/707
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 № 2070/24602 “Про
затвердження спеціалізованої форми товарно-транспортної накладної при перевезенні
деревини автомобільним транспортом (ТТН - ліс)” не потрібно надавати специфікаціюнакладну (форма ЛГ-25).
Це дозволить спростити видачу Сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001. Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна. еmail:olga.bondarchuk@minagro.gov.ua, тел. 226-22-12, факс 226-22-12.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.
Метою запропонованого проекту наказу є спрощення видачі Сертифіката для
здійснення митного оформлення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
при її експорті.
Відповідно до Закону України “Про особливості державного регулювання
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів” та постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260
“Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій”, починаючи з 2006 року обласні управління лісового та мисливського
господарства Держлісагентства України розпочали видачу експортерам сертифікатів
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій (далі – Сертифікат).
Відповідно до пункту 2.5 Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій, затвердженої наказом Державного комітету лісового
господарства від 07 вересня 2007 року № 528 у рядку 4 “Підстава видачі сертифіката”
вказуються найменування товаросупровідних документів, згідно з якими була придбана
лісопродукція, що зазначена в рядку 2, їх серія, номер та дата видачі. До товаротранспортних накладних в обов'язковому порядку прикладається специфікаціянакладна (форма ЛГ-25).
На даний час, згідно з наказом Міністерства інфраструктури України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року
№ 961/707 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2013 року №
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2070/24602 “Про затвердження спеціалізованої форми товарно-транспортної накладної
при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН - ліс)” для перевезення
деревини автомобільним транспортом вводиться новий зразок товарно-транспортної
накладної (ТТН - ліс), в якій не передбачений додаток ЛГ-25, але в графі 11 “Відомості
про вантаж” є всі дані про лісопродукцію, які зазначались в додатку ЛГ- 25 до товаротранспортної накладної старого зразку. Таким чином, якщо перевезення деревини
оформлено товарно-транспортною накладною нового зразка (ТТН - ліс), необхідність
оформлення специфікації-накладної (форма ЛГ-25) зайва і відповідно Сертифікат може
бути оформлений при її відсутності.
http://minagro.gov.ua/
28.10.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування,
використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України,
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і
мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського
господарства”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку планування,
використання та обліку власних надходжень Держлісагентства України,
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського
господарства та обласних управлінь лісового та мисливського господарства” (далі –
проект наказу) Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблений з метою врегулювання питання використання
коштів спеціального фонду на розвиток мисливства.
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001. Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна. еmail:olga.bondarchuk@minagro.gov.ua, тел. 226-22-12, факс 226-22-12.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового
господарства України від 31 серпня 2000 року № 97 “Про використання коштів,
отриманих від реалізації користувачам мисливських угідь ліцензій на добування
мисливських тварин, а також за видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних
карток обліку добутої дичини та порушень правил полювання” та затвердити
Порядок планування, використання та обліку власних надходжень Держлісагентства
України, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і
мисливського господарства та обласних управлінь лісового та мисливського
господарства.
Наказ Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2000
року № 97 “Про використання коштів, отриманих від реалізації користувачам
мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за видачу
посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та
порушень правил полювання” втратив актуальність, оскільки відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 червня 2011 р. № 491-р “Про
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затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним
агентством лісових ресурсів, його територіальними органами та республіканським
комітетом Автономної республіки Крим з лісового і мисливського господарства, та
розміру плати за їх надання”, окремі види платних послуг що передбачені у
зазначеному наказі, визнані як платні адміністративні послуги та зараховуються до
Державного бюджету України.
http://minagro.gov.ua/
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29.10.2014
Мінагропрод
України
поглиблює
україно-німецьке
співробітництво
В Міністерстві аграрної політики і продовольства України за участю керівників
структурних підрозділів заступник міністра - керівник апарату Олександр Сень
зустрівся з головою Робочого союзу з аграрних питань Східного комітету німецької
економіки Дірком Штратманном та представниками німецьких компаній, які ведуть
діяльність в Україні.
Зустріч стала продовженням конструктивного діалогу по найбільш актуальним
практичним аспектам україно-німецького співробітництва.
Зокрема, обговорювалися питання співпраці в галузі виробництва молока та
м'яса (експорт яловичини з України в ЄС і імпорт живих тварин з Німеччини в
Україну); зменшення бюрократичного навантаження на аграрні підприємства в Україні;
насінництво (можливість проведення пілотних проектів паралельно з реєстрацією
сортів, зменшення імпортного мита на жито); засоби захисту рослин (пропозиція
співпраці у сфері боротьби з фальсифікатами); потенціал для співпраці в галузі
виробництва сільськогосподарської техніки.
Результатом зустрічі стали конкретні домовленості про продовження практичної
взаємодії з питань галузевого співробітництва, що становлять взаємний інтерес.
АПК-інформ
28.10.2014 Пільговий режим оподаткування АПК України може бути
збережений до 2017-2018 років - голова ДФС
В Україні режим пільгового оподаткування агропромислового комплексу може
бути збережений до 2017-2018 рр. Про це 28 жовтня під час інвестиційного форуму SP
Advisors "Fresh look at Ukraine" заявив голова Державної фіскальної служби України
Ігор Білоус.
"Нам необхідно залишити ці пільги на певний період - чи до 2017 року, чи до
2018 року. Після цього періоду ми перейдемо на загальну систему оподаткування", сказав він.
За словами І.Білоуса, в перспективі Україні потрібно буде відійти від систем
пільгового оподаткування окремих галузей економіки, так як більшість пільг
використовується не за призначенням.
АПК-інформ
28.10.2014 Мінімальну ціну на цукор пропонується збільшити на 36,7% - до
6454,73 грн./т.
Міністерство аграрної політики і продовольства пропонує збільшити мінімальну
закупівельну ціну на цукор у 2015/16 МР на 36,7% - до 6454,73 грн./т у порівнянні з
мінімальною ціною, встановленою у вересні 2015. Про це йдеться в проекті постанови
КМУ, яке розміщене на офіційному сайті Мінагрополітики.
Згідно з проектом постанови уряду, також запропоновано нову мінімальна ціну
на цукровий буряк на рівні 445,87 грн./т, що на 29,8% більше встановленої вартості до
2015 р. Крім того, планується зменшення поставки цукру на внутрішній ринок (квота
"А") на 5,1% - до 1,72 млн.т.
Постановою Кабінету Міністрів № 912 від 11 грудня 2013 року "Про державне
регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2014 до 1
вересня 2015 років", мінімальна закупівельна ціна на цукор встановлена на рівні
4722,68 грн./т, а граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота
"А") - 1,811 млн.т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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27.10.2014 Мінекономрозвитку виступає за розширення свободи
підприємницької діяльності в Україні
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для подальшої
дерегуляції господарської діяльності, усунення обмежень для конкуренції та штучних
преференцій окремим суб'єктам господарської діяльності розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності".
Документом передбачено відміну надмірного адміністрування в сфері обігу
пестицидів і агрохімікатів, спрощення процедури фітосанітарної експертизи, порядку
реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарської техніки та врегулювання в питаннях
ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання та
комплектуючих.
Також пропонується вдосконалення порядку видачі, продовження дії та розміру
плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
Зазначений проект спрямований на розширення свободи підприємницької
діяльності, створення нових робочих місць у багатьох сферах, насамперед у сільському
господарстві, торгівлі, харчовій промисловості, вдосконалення та оптимізацію
дозвільних процедур.
АПК-Інформ
24.10.2014 Мінагропрод України пропонує захистити виробників сої від
ризиків
Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з
Національною комісією розробило проект наказу "Про деякі питання здійснення
страхування
майбутнього
врожаю
сої
з
державною
підтримкою
від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування".
У повідомленні говориться, що основною метою прийняття проекту наказу є
затвердження документів, необхідних для страхування сої з державною підтримкою.
Крім того, для затвердження розроблена форма ряду документів щодо укладення та
супроводу договору страхування сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою і врегулювання страхових випадків за ними.
Таким чином, прийняття проекту наказу посилить захист майнових прав та
інтересів сільгосптоваровиробників, що займаються вирощуванням сої і сприятиме
максимальному використанню можливостей співробітництва аграрного та страхового
ринку.
АПК-інформ
24.10.2014 КМУ змінив склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
Кабінет Міністрів України вніс зміни до складу Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі. Відповідне розпорядження №1015-р опубліковане на урядовому
порталі 23 жовтня.
Документом пропонується ввести до складу комісії в якості першого заступника
голови комісії заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, торгового
представника України Валерія Пятницького, а також в якості членів комісії заступника
міністра інфраструктури Андрія Бондаренко, заступника міністра аграрної політики і
продовольства Андрія Дикуна, заступника міністра закордонних справ з питань
європейської інтеграції Олену Зеркаль, заступника міністра фінансів Дениса Фудашкіна
та ін. Вивести зі складу комісії пропонується Андрія Бондаренка, Олександра
Данилейко, Дмитра Демидовича, Олександра Каленкова, Кирила Клименка, Анатолія
Максюту, Сергія Нетудихату, Володимира Породька, Ігоря Прасолова та Миколу
Чмерука.
Розпорядженням визначено нові посади членів комісії: заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі, заступник голови комісії Ігор Веремій, директор
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департаменту адміністрування митних платежів і митно-тарифного регулювання
Державної фіскальної служби Анатолій Гутник.
АПК-інформ
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23.10.2014 В Україні на 23 жовтня валовий збір зерна склав більше 52,7 млн.
тонн - Мінагропрод
За даними на 23 жовтня, в Україні з площі 13071000. га, що становить 88% від
плану (без урахування АР Крим), намолочено 52797000 тонн зернових і зернобобових
культур при середній врожайності 40,4 ц/га.
Згідно даним Міністерства аграрної політики і продовольства України, станом
на звітну дату 2013 було намолочено 48057000 тонн зерна з площі 13050000 га при
врожайності 36,8 ц/га.
Кукурудзи на зерно зібрано 16386000 тонн з 3051000 га при середній
врожайності 53,7 ц/га (65%).
Крім того, валовий збір соняшнику склав 9263000 тонн при середній
врожайності 18,9 ц/га з площі 4902000 га (95%).
Соя зібрана на площі 1615000 га (90%). Намолочено 3330000 тонн олійної при
врожайності 20,6 ц/га.
Цукрових буряків з 232 тис.га (70%) накопано 10216000 тонн при врожайності
439 ц/га. Вивезено на переробні підприємства 9289000 тонн коренеплодів.
Посів озимих на зерно проведено на площі 7013000 га (94%), з них 6017000 га
(97% від плану) засіяно озимою пшеницею та тритикале, 164 тис. га (79%) - житом, 832
тис. га (78%) - ячменем.
Завершено збирання гречки: станом на 21 жовтня прибрано 129 тис. га (96%)
зерновий при середній врожайності 13,9 ц/га, валовий збір склав 181 тис.тонн. Також
завершено збирання проса: обмолочено 95 тис. га (94%), при середній врожайності 19,2
ц/га зібрано 182 тис.тонн зернового.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
23.10.2014 Мінагрополітики вирішує питання про поновлення моніторингу
готівкового зерна та контролю за експортом
Безконтрольний експорт продовольчого зерна з України ставить під загрозу
продовольчу безпеку країни, тому необхідно відновити вибірковий контроль за
якісними показниками зерна, що поставляється на зовнішні ринки. Про це 22 жовтня
п.р. на брифінгу заявив міністр аграрної політики і продовольства України Ігор
Швайка.
"Було прийнято рішення поставити питання відновлення елементів національної
системи моніторингу наявного зерна і його якісних показників, вибіркового контролю
експорту зерна при загальній лібералізації державного контролю", - зазначив міністр.
За його словами, необхідність часткового відновлення контролю над
експортними потоками продовольчого зерна пов'язана з підвищеним попитом на нього
на зарубіжних ринках в умовах обмежених експортних можливостей України в
поточному сезоні.
"Існує ймовірність збереження високих темпів експорту продовольчої пшениці
при обмежених внутрішніх експортних ресурсах", - додав І. Швайка.
За даними міністра, до 1 жовтня п.р. на внутрішньому ринку країни малося 19
млн.т пшениці, в т. Ч. 9,9 млн. т продовольчої.
"Показник наявності продовольчого зерна на 1 млн. т нижче, ніж в 2013 році", повідомив глава аграрного відомства.
Разом з тим І. Швайка підкреслив, що поки немає ніяких передумов для
штучного обмеження експорту зерна з України.
"Зерно Он-Лайн"
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23.10.2014 Мінагропрод України визначив інтервенційні ціни на об'єкти
державного цінового регулювання
Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України, яким внесено зміни у додаток до наказу від 24
червня 2014 №242 "Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному
ринку у 2014/15 МР".
Документом визначені мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об'єкти
державного цінового регулювання у 2014/2015 МР, зокрема, на пшеницю м'яку, жито,
ячмінь, кукурудзу, гречку, молоко сухе, масло вершкове, муку і т.д .
АПК-інформ
23.10.2014 Мінагропрод України оцінює суму відтоку інвестицій з АПК в
ц.р. в 3 млрд. грн.
Міністерство аграрної політики та продовольства України оцінює суму відтоку
інвестицій з АПК країни в 2014 р в 3 млрд. грн. Про це 22 жовтня під час брифінгу
завив глава Мінагропроду України Ігор Швайка.
"Уповільнилися процеси по залученню кредитів в АПК, що обумовлено
військовими діями і ставленням інвестиційних банкірів до вкладення коштів в
економіку України. Так, станом на 17 жовтня 2014 залучено 8,8 млрд. грн », - зазначив
міністр.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Кабінету
Міністрів залучити інвестиції в аграрний і енергетичний сектор.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
22.102014 Мінагропрод України виплатив аграріям понад 90% коштів
підтримки тваринництва
Міністерство аграрної політики та продовольства України виплатило аграріям
91,3% заборгованості за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі
тваринництва".
Виробники тваринницької продукції отримали 348 млн. грн. по даній програмі.
При цьому повідомляється, що в даний час міністерство не може виплатити
зазначену кредиторську заборгованість аграріям Донецької та Луганської областей.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
22.102014 Президент України ініціює страхування ризиків українських
експортерів
Президент України Петро Порошенко виступає за створення в органах влади
експертного агентства зі страхування ризиків українських експортерів. Про це він
заявив 21 жовтня під час робочого візиту до Дніпропетровської області.
"У структурі українських органів влади має бути експертне агентство, яке б
страхувало ризики українських виробників при виході на зовнішні ринки. Це буде
зроблено за рахунок держави", - сказав президент, висловивши переконання, що роботу
з його організації необхідно почати відразу після парламентських виборів.
Глава держави підкреслив, що для влади пріоритетом є оборона держави. Але це
не може виправдовувати затримки в проведенні реформ, необхідних для відродження
економіки. Також він закликав вітчизняних виробників вносити свої пропозиції щодо
реформ у сфері економіки і в питанні організації страхування експортних ризиків.
П.Порошенко додав, що за останній рік умови ведення економічної діяльності в
Україні кардинально змінилися - в результаті підписаної Угоди про асоціацію з ЄС для
українських виробників відкрився європейський ринок. Зокрема, українська сторона
досягла домовленості про односторонні преференції з боку ЄС до 1 січня 2016 року.
АПК-інформ
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21.10.2014 Мінагропрод України поглиблює співпрацю з Нідерландами в
аграрній сфері
Міністерство аграрної політики та продовольства України поглиблює співпрацю
з Нідерландами в аграрній сфері.
За підсумками зустрічі представників Мінагропроду з радником з
сільськогосподарських питань посольства Королівства Нідерландів в Україні Евертом
Яном Краенбрінком серед перспективних напрямків співробітництва були визначені
безпека і якість харчової продукції, розвиток сільських територій.
Представники країн дійшли висновку, що пріоритетними галузями
двосторонньої співпраці залишаються в т.ч. тваринництво та виробництво біомаси.
Крім того, Е.Я.Краенбрінк поінформував про ініціативу проведення семінарів і
форумів аграрного напряму за підтримки посольства Королівства Нідерландів в
Україні.
За
даними
Мінагропроду,
за
січень-серпень
п.р.
товарооборот
сільгосппродукцією між Україною та Нідерландами склав 710,91 $ млн. Сальдо торгівлі
позитивне і становить $ 443 530 000. Експорт сільськогосподарської продукції з
України склав $ 577 220 000, імпорт - $ 133 690 000.
АПК-інформ
17.10.2014 КМУ опублікував розпорядження про звільнення керівництва
ряду служб і інспекцій
На офіційному сайті Кабінету Міністрів України 17 жовтня опубліковані
розпорядження про звільнення низки чиновників.
Зокрема, звільнені голова Держсільгоспінспекції Микола Поєдинок (№958-р) та
його перший заступник Юрій Марчук (№946-р), перший заступник голови
Держветфітослужби Вадим Симонов (№978-р), перший заступник голови Держслужби
з питань геодезії, картографії та кадастру Артем Кадомський (№976-р), глава
Держпідприємництва Михайло Бродський (№982-р), перший заступник голови
Державної фінансової інспекції Георгій Берадзе (№964-р), голова Держслужби
експортного контролю Володимир Демьохін (№971-р) та його перший заступник
Сергій Химченко (№987-р).
АПК-інформ
9.10.2014 Мінагропрод України створив робочу групу з розвитку
фермерських господарств
Згідно з указом міністра аграрної політики і продовольства України Ігоря
Швайки, в Мінагропроді створено міжвідомчу робочу групу з питань розвитку малих
форм господарювання.
Членами робочої групи розроблено проекти законів України "Про внесення змін
до Закону України "Про фермерське господарство" (щодо створення та діяльності
сімейних фермерських господарств) та "Про внесення змін до Податкового кодексу
України" (щодо стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств), в яких
були висловлені зауваження та запропоновано розробку альтернативних
законопроектів, зокрема "Про аграрний устрій".
На думку фахівців Мінагропроду, розвиток усіх форм господарювання повинен
бути збалансованим, а політика по ним, відповідно, диференційованою.
Також повідомляється, що необхідно розробити інструменти по трансформації
сімейних господарств в господарства товарного напрямку, як це практикується в
країнах Центральної та Східної Європи.
АПК-інформ

31 жовтня
2014 року
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06.10.2014 КМУ підвищив граничну нормативну вагу автотранспортних
засобів до 40 тонн
Кабінет Міністрів України підвищив граничну нормативну вагу
автотранспортних засобів, для яких дорожні перевезення здійснюються за загальними
правилами, з 38 до 40 тонн. Відповідні постанови Кабміну (№490) від 17 вересня,
згідно з яким запроваджуються зміни в правилах дорожнього руху України,
опубліковано на сайті уряду.
При цьому Кабмін не підвищив граничну нормативну вагу контейнеровозів,
залишивши його на рівні 44 тонн, а на встановлених Державним агентством
автомобільних доріг України та Державтоінспекцією маршрутах - до 46 тонн.
АПК-інформ

Випуск
№ 97
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ДО ПИТАННЯ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ТОВАРІВ
НА ВНУТРІШНЬОМУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ
Осташко Т.О.,
д.е.н., член-кор. НААН України,
експерт ІРАР
Необхідність проведення імпортозаміщення російських агропродовольчих
товарів на внутрішньому ринку України зумовлена наступними чинниками:
1.
Військовою агресію Росії проти України і підтримкою нею
сепаратистських терористичних угрупувань на сході України.
2.
Заборонами та обмеженнями, які ввів Уряд Російської Федерації щодо
ввезення на територію РФ українських агропродовольчих товарів.
3.
Тенденцією зростання агропродовольчого імпорту з Російської Федерації
на фоні зменшення агропродовольчого експорту.
4.
Цільовими програмами імпортозаміщення сільськогосподарських товарів
на ринках РФ.
Слід враховувати, що хоча Україна у 2013 р. займала 6-те місце в рейтингу
країн, до яких РФ експортувала свою продукцію, частка російського експорту до
України становила близько 4,5% у його загальному обсязі. Це означає, що торговельні
обмеження України щодо закупівлі російської продукції не можуть справити суттєвий
вплив на обсяги експорту РФ на світові ринки. Крім того, введені урядом РФ заборони
на імпорт агропродовольчих товарів з США, ЄС, Канади, Австралії та Норвегії
переорієнтують експортні потоки російських агропродовольчих товарів на внутрішній
ринок.
Тим не менше, незважаючи на зазначені вище обставини, обмеження
агропродовольчого імпорту з Росії є логічним кроком в умовах російської військової
агресії і заборон уряду РФ на імпорт української агропродовольчої продукції на свою
територію.
При формуванні політики імпортозаміщення необхідно вирішити дві проблеми:
1.
Які саме товари походженням з Російської Федерації можна замінити на
внутрішньому агропродовольчому ринку, тобто визначити критерії складання переліку
товарів для імпортозаміщення.
2.
Які методи можна застосувати для обмеження імпорту російських
агропродовольчих товарів, щоб не порушувати зобов'язань України перед СОТ.
При розробці обмежувальних заходів України щодо торгівлі з РФ було
визначено такі критерії включення товарів/товарних груп до переліку для обмеження
імпорту:
1.
За межу майбутніх обмежень доцільно вивести імпорт сировини, запаси
якої в Україні відсутні або недостатні та продуктів первинної переробки цієї сировини.
Це більша частина товарного імпорту з РФ. Так, 62% у вартості імпорту з РФ у 2013 р.
склала група 27: мінеральне паливо, нафта та продукти її перегонки. Товари цієї групи
використовуються для виробництва та транспортування агропродовольчої продукції.
2.
Недоцільно обмежувати імпорт товарів, які в незначних обсягах
закуповуються в РФ. Ця межа була встановлена нами на рівні 3% від вартості товарної
групи в імпорті з РФ.
3.
Під дію обмежень мають потрапити агропродовольчі товари, які
виробляються на вітчизняних підприємствах або домашніх господарствах та/або
можуть закуповуватися в країнах-членах ЄС або третіх країнах.
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4.
У першу чергу серед товарних груп, що задовольняють критерію п.3,
можна обмежити ввезення тих, частка імпорту яких з РФ у загальному імпорті в
Україну незначна.
5.
Слід унеможливити обмеження щодо товарів, імпорт яких є унікальним.
Аналіз бази даних зовнішньої торгівлі за 2013 рік по товарним позиціям (10 знаків
УКЗЕД) показує, що з РФ було імпортовано 184 унікальні товарні позиції – тобто з
жодної іншої країни такі товари у 2013 р. не імпортувались. Прийняття рішення щодо
обмежень їх імпорту з РФ повинно прийматися за участю відповідних державних
органів управління та галузевих асоціацій. У структурі вартості унікального імпорту
60,4% займає група 8401300000 - неопромiненi паливні елементи (твели), решта електрогенераторнi установки та металопрокат. Сільськогосподарські товари у цій
групі не представлені.
Для визначення переліку товарів/товарних груп, що відповідають зазначеним
критеріям, необхідно:
1.
проаналізувати статистику зовнішньої торгівлі товарами (імпорту):
обсяги, динаміку, товарну та географічну структуру імпорту сільськогосподарських
товарів (групи 1-24 УКТ ЗЕД).
2.
Проаналізувати обсяги внутрішнього виробництва товарів /товарних
груп, які задовольняють критерію 2.
3.
Проаналізувати можливості заміщення імпортованих з РФ товарів
/товарних груп, які задовольняють критерію 2.
При введенні обмежень та імпорт з РФ товарів, що задовольняють визначеним
критеріям, необхідно керуватися положеннями Статті XI ГАТТ/ СОТ та
зобов’язаннями України, яка вона взяла на себе при вступі до СОТ. Введення заборон
або кількісних обмежень на імпорт, які не можуть бути обґрунтовані положеннями угод
СОТ неприпустиме. Слід відзначити, що Російська Федерація Постановою Уряду РФ
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№ 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации" ввела заборону на імпорт
сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства, країною походження
яких є США, країни ЄС, Канада, Австралія та Норвегія, з 7 серпня 2014 р. строком на 1
рік. У відповідний список потрапили яловичина, свинина, птиця, риба, молочна
продукція, фрукти, горіхи та інші продукти. Європейська комісія розглядає можливості
звернення до СОТ для вирішення торговельних суперечок.
Тривожною тенденцією стало зростання імпорту сільськогосподарських товарів
з РФ на 15,3% у 2013 р. порівняно із попереднім 2012 роком на фоні зменшення
експорту товарів цієї групи до РФ на 3,7% у цьому періоді. Аналіз даних
зовнішньоторговельної статистики показує, що Україна завозить з РФ переважно
товари із високою часткою доданої вартості.
Найбільші частки у структурі
сільськогосподарського імпорту з РФ мають такі групи: різні харчові продукти (15,2%);
какао і продукти з нього (14,5%); тютюн і промислові замінники тютюну (12,5%), кава,
чай (9,4%); готові продукти із зерна (8,3%), алкогольні і безалкогольні напої (8,2%);
залишки і відходи харчової промисловості (5,9%), цукор і кондитерські вироби з цукру
(5,7%); продукти переробки овочів (4,9%), жири та олії тваринного або рослинного
походження (4,3%); продукти із м'яса і риби (3,7%); молоко та молочні продукти
(3,2%).
Ці товарні групи відповідають визначеному критерію 2 - їх частка в
агропродовольчому імпорті з РФ перевищує 3%. Продукція цих товарних груп
виробляється вітчизняними підприємствами і також експортується в Російську
Федерацію. Крім того, експорт в РФ за переважною більшістю цих товарних груп
перевищує імпорт. Виключенням є кава та чай; залишки і відходи харчової
промисловості, тютюн і промислові замінники тютюну.
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Проте, аналіз даних щодо частки Російської Федерації у вітчизняному імпорті
кожної з цих товарних груп показує, що вона не перевищує 25%: 24% вартості імпорту
кави та чаю, 17% імпорту залишків і відходів харчової промисловості, 23% імпорту
тютюну походять з Російської Федерації. Ці обсяги можуть бути замінені або товарами
вітчизняного виробництва, або імпортованими товарами з ЄС або третіх країн без
негативних наслідків для вітчизняних споживачів.
Таким чином, всі наведені вище
товарні групи, частка імпорту яких складає понад 3% в агропродовольчому імпорті з
Російської Федерації, задовольняють також критерію 4, тобто
можуть бути
імпортозаміщені без шкоди для вітчизняних виробників та споживачів.
Один із варіантів обмеження імпорту з РФ – вихід України із ЗВТ СНД. У цьому
випадку для російських агропродовольчих товарів будуть застосуватись мита режиму
найбільшого сприяння (РНБ) України в СОТ. Україна не може підняти ввізне мито для
російських товарів в рамках ЗВТ СНД керуючись Додатком 6 до Договору про зону
вільної торгівлі, як це має намір зробити Росія щодо українських товарів, тому що дія
цього додатку поширюється тільки на країни Митного союзу. Проте такий варіант
обмежень не стане симетричною відповіддю Росії на одностороннє введення нею
ввізного мита для українських товарів, тому що рівень тарифного захисту ринку
сільськогосподарських товарів Росії значно вищий, ніж рівень тарифного захисту ринку
України.
Для імпортозаміщення російських агропродовольчих товарів на внутрішньому
ринку України можуть використовуватися так звані "надзвичайні заходи" захисту,
серед яких - антидемпінгові, компенсаційні, та загальні захисних заходи.
Одним із можливих засобів введення обмежень проти імпортованих товарів з
Росії може бути запровадження захисних заходів згідно Угоди про захисні заходи СОТ
та відповідного Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в
Україну". Враховуючи, що ці заходи застосовуються незалежно від країни походження
товару, для того, щоб не дискримінувати
інтереси інших країн, можна
використовувати інструменти квотування, передбачивши відповідний порядок
розподілу квот, який би виключав надання квот російським товарам.
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