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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 П О С Т А Н О В А N 1274-VI від 16 квітня 2009 року «Про 
направлення на повторне друге читання проекту   Закону України про 
державну підтримку сільського  господарства України (щодо удосконалення 
механізмів державного цінового регулювання ринку 
сільськогосподарськоїпродукції,  страхування ризиків сільськогосподарського  
виробництва та впровадження заходів по відновленнютваринництва і 
реалізації соціальних програм на селі)»  
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
     Проект Закону  України  про  державну  підтримку   сільського господарства  

України  (щодо  удосконалення  механізмів державного цінового  регулювання   ринку   
сільськогосподарської   продукції, страхування    ризиків   сільськогосподарського   
виробництва   та впровадження заходів  по  відновленню  тваринництва  і  реалізації соціальних  
програм на селі) (реєстр.  N 2375),  поданий народними депутатами України Шпаком В.Ф.,  
Рижуком С.М.,  Кирильчуком  Є.І., повернути  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  
аграрної політики та земельних відносин для доопрацювання  та  внесення  на повторне друге 
читання.  

http://zakon.rada.gov.ua

 П О С Т А Н О В А N 1259-VI від 14 квітня 2009 року  «Про 
прийняття за основу проекту Закону України    про внесення зміни до статті 
14 Закону України "Про державне регулювання виробництва  і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового,алкогольних напоїв та тютюнових виробів"    
(щодо експорту спирту етилового)»  
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
     1. Прийняти  за  основу  проект  Закону  України про внесення зміни до  статті  

14  Закону  України  "Про  державне  регулювання виробництва  і  обігу  спирту  етилового,  
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових  виробів"  (щодо  експорту  спирту 
етилового) (реєстр. N 2461), поданий Кабінетом Міністрів України. 

     2. Доручити   Комітету   Верховної   Ради  України  з  питань податкової та 
митної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень та 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи і внести його  на  розгляд  Верховної  Ради  
України  у другому читанні.  

http://zakon.rada.gov.ua

 П О С Т А Н О В А   N 1247-VI від 14 квітня 2009 року   «Про 
направлення на повторне друге читання проекту     Закону України "Про 
структуру, повноваження    та особливості правового і економічного 
режимумайнового комплексу Національного виробничо-аграрного  об'єднання 
"Масандра"»  
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
     Проект Закону  України  "Про   структуру,   повноваження   та особливості  

правового  і  економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного 
об'єднання  "Масандра"  (реєстр. N 0897), поданий народним депутатом України Грачем Л.І., 
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повернути Комітету Верховної Ради України  з  питань  аграрної  політики  та 
земельних відносин для доопрацювання та внесення на повторне друге читання.  

http://zakon.rada.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 П О С Т А Н О В А    N 385   від 22 квітня 2009 « Про 
затвердження складу наглядової ради   відкритого акціонерного товариства 
"Національна  акціонерна компанія "Украгролізинг"»  
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
     1. Затвердити  склад  наглядової ради відкритого акціонерного товариства 

"Національна акціонерна  компанія  "Украгролізинг",  що додається. 
     2. Визнати такими, що втратили чинність: 
     абзац третій  пункту  3  постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня  

2001  р.  N  354  (  354-2001-п  )  "Про  утворення Національної   акціонерної   компанії  
"Украгролізинг"  (Офіційний вісник України, 2001 р., N 15, ст. 656); 

     розпорядження Кабінету Міністрів  України  від  29  листопада 2001  р.  N 534 ( 
534-2001-р ) "Про зміну складу спостережної ради НАК "Украгролізинг" (Офіційний вісник  
України,  2001  р.,  N  48, ст. 2149); 

     розпорядження Кабінету   Міністрів   України  від  6  вересня 2005 р. N 389 ( 
389-2005-р ) "Про затвердження складу спостережної ради НАК "Украгролізинг" (Офіційний 
вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2203).  

  СКЛАД  наглядової ради відкритого акціонерного товариства   "Національна 
акціонерна компанія "Украгролізинг"  

     МЕЛЬНИК Сергій Іванович  - заступник Міністра аграрної політики, голова 
наглядової ради 

     АДАМЧУК Валерій Васильович  - віце-президент - головний вчений секретар,
член-кореспондент Української академії аграрних наук 

     ВОЙТЮК  Сергій Дмитрович   - завідуючий сектором Управління координації
здійснення аграрної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України 

     ДАНИЛИШИН Анатолій Антонович   - директор департаменту фінансів АПК та  
природоохоронних заходів Мінфіну 

     КАРАСЕВИЧ Сергій Петрович  - начальник відділу економіки аграрного 
сектору   департаменту розвитку секторів економіки Мінекономіки 

     ПОТІМКОВ  Олександр Юрійович - заступник Голови Фонду державного 
майна

     САЧЕНКО Володимир Ілліч   - заступник Міністра промислової політики -
директор Держсільгоспмашу

http://zakon.rada.gov.ua

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     N 421-р    від 15 квітня 2009 р.
«Про закупівлю Аграрним фондом послуг із зберігання зерна та його переробки»  
     1. Погодитися з пропозицією Мінагрополітики щодо здійснення у 2009  році 

закупівлі Аграрним фондом послуг із зберігання зерна та його переробки без  застосування  
вимог  Положення  про  закупівлю товарів,   робіт   і   послуг  за  державні  кошти,  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р.  N 921 ( 921-2008-
п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2692, N 90, ст. 3006). 
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    2. Мінагрополітики визначити максимальну вартість  послуг  із зберігання зерна 
та його переробки,  що закуповується згідно з цим розпорядженням. 

     3. Аграрному фонду: 
     надсилати Мінекономіки та ГоловКРУ у  триденний  строк  після укладення  

копії договорів закупівлі послуг із зберігання зерна та його переробки; 
     подати до кінця 2009 року Мінекономіки  звіт  про  результати проведення 

закупівлі зазначених послуг.
http://zakon.rada.gov.ua

 П О С Т А Н О В А    N 346   від 15 квітня 2009 р. «Питання виконання у 2009 
році Угоди про     фінансування програми "Підтримка 
впровадженняЕнергетичної стратегії України"»  

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
     1. Покласти на Міністерство палива та енергетики повноваження щодо  виконання  у  

2009  році  завдань,  визначених  Угодою   про фінансування   програми   "Підтримка   
впровадження   Енергетичної стратегії України". 

     2. Погодитися  з  пропозицією  Міністерства   фінансів   щодо передачі  відповідно  
до  статті  26 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (  835-17  )  
Міністерству  палива  та енергетики частини бюджетних призначень, установлених за 
бюджетною програмою  3511650  "Реалізація  програм  допомоги   Європейського 
Співтовариства", у сумі 319113280 гривень. 

     Установити, що  використання  у  2009  році зазначених коштів здійснюється  
відповідно  до  Порядку  використання  у  2008  році коштів,   передбачених   у   державному   
бюджеті  для  проведення структурних  реформ   в   енергетичному   секторі,   затвердженого 
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  19 листопада 2008 р. N 1008 ( 1008-2008-п ) 
(Офіційний вісник України,  2008 р.,  N 89, ст. 2982). 

     3. Внести  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України від 19 листопада 2008 р.  N 
1008 ( 1008-2008-п ) "Питання виконання Угоди про  фінансування  програми  "Підтримка  
впровадження Енергетичної стратегії України" зміни, що додаються. 

     4. Міністерству    палива    та    енергетики    разом     із заінтересованими    
центральними    органами    виконавчої   влади підготувати та  подати  проект  розпорядження  
Кабінету  Міністрів України  щодо затвердження плану заходів з досягнення індикаторів, 
визначених у Додатку II:  Технічні та адміністративні положення до Угоди    про   фінансування   
програми   "Підтримка   впровадження Енергетичної стратегії України".  

     
ЗМІНИ,   що вносяться до постанови   Кабінету Міністрів Українивід 19 листопада 

2008 р. N 1008  ( 1008-2008-п )  
     1. У пункті 3 постанови ( 1008-2008-п ) цифри "2008" замінити цифрами   "2009",   а   

слова  "проведення  структурних  реформ  в енергетичному секторі"  замінити  словами  і  
цифрами  "здійснення заходів  з  підтримки  Енергетичної стратегії України на період до 2030 
року". 

     2. У  Порядку  (  1008-2008-п  ),  затвердженому   зазначеною постановою: 
     назву і пункт 1 викласти в такій редакції: 
     "ПОРЯДОК     використання у 2009 році коштів, передбачениху державному 

бюджеті для здійснення заходів з підтримки Енергетичної стратегії України на період до 2030 
року 

     1. Цей     Порядок    визначає     механізмвикористання у  2009  році  частини  коштів,  
передбачених у спеціальному фонді державного  бюджету  за  програмою  3511650  "Реалізація   
програм допомоги  Європейського  Співтовариства",  що  надійдуть  від ЄС в рамках  
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виконання  Угоди  про  фінансування  програми   "Підтримка впровадження    
Енергетичної     стратегії    України"     (далі - бюджетні кошти)."; 

    в абзаці п'ятому пункту 2 цифри "10" замінити цифрами "13,5".
http://zakon.rada.gov.ua

     
 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   . N 384-р  від 8 квітня 2009 р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації у 2009 році пріоритетних напрямів 
діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження» 

     1. Затвердити  план  заходів  щодо  реалізації  у  2009  році пріоритетних напрямів 
діяльності  у  сфері  енергоефективності  та енергозбереження,   схвалених  розпорядженням  
Кабінету  Міністрів України від  16  жовтня  2008  р.  N  1334  (  1334-2008-р  ),  що додається. 

     2. Міністерствам  та  іншим  центральним  органам  виконавчої влади відповідно 
до компетенції  подавати  НАЕР  для  узагальнення інформацію  про  стан  виконання плану 
заходів,  затвердженого цим розпорядженням,  із зазначенням обсягу  зекономлених  
енергетичних ресурсів.  

     
   ПЛАН     заходів щодо реалізації у 2009 році пріоритетних напрямів     діяльності у 

сфері енергоефективності та енергозбереження

------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу  |  Строк виконання   |  Відповідальні за  |
| |                    |     виконання      |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|1. Забезпечення       |   протягом року    |Мінрегіонбуд        |
|впровадження державних|                    |Мінжитлокомунгосп   |
|норм і стандартів:    |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ДБН В.2.6-31:2006     |                    |                    |
|"Конструкції будівель |                    |                    |
|і споруд. Теплова     |                    |                    |
|ізоляція будівель"    |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ДБН В.1.2-11:2008     |                    |                    |
|"Система забезпечення |                    |                    |
|надійності та безпеки |                    |                    |
|будівельних об'єктів. |                    |                    |
|Основні вимоги до     |                    |                    |
|будівель і споруд.    |                    |                    |
|Економія енергії"     |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008|                    |                    |
|"Настанова з          |                    |                    |
|проектування,         |                    |                    |
|монтування та         |                    |                    |
|експлуатації          |                    |                    |
|автоматизованих систем|                    |                    |
|моніторингу та        |                    |                    |
|управління будівлями і|                    |                    |
|спорудами"            |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|2. Розроблення проекту|       - " -        |НАЕР                |
|акта Кабінету         |                    |Мінжитлокомунгосп   |
|Міністрів України про |                    |Мінагрополітики     |
|обов'язкове погодження|                    |                    |
|з НАЕР інноваційних та|                    |                    |
|інвестиційних         |                    |                    |
|проектів, пов'язаних з|                    |                    |
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|використанням паливно-|                    |                    |
|енергетичних ресурсів |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|3. Розроблення        |       - " -        |НАЕР                |
|проектно-             |                    |Мінпромполітики     |
|конструкторської      |                    |                    |
|документації на       |                    |                    |
|створення дослідно-   |                    |                    |
|експериментального    |                    |                    |
|виробництва дизельного|                    |                    |
|біопалива з           |                    |                    |
|мікроводоростей       |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|4. Підготовка         |       - " -        |Мінагрополітики     |
|державних стандартів: |                    |Держспоживстандарт  |
|на рідке дизельне     |                    |                    |
|біопаливо (ефіри      |                    |                    |
|жирних кислот) і      |                    |                    |
|окремі показники його |                    |                    |
|якості;               |                    |                    |
|на біогаз і супутні   |                    |                    |
|продукти;             |                    |                    |
|на тверде біопаливо та|                    |                    |
|методи його           |                    |                    |
|випробування          |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|5. Проведення науково-|   протягом року    |Мінагрополітики     |
|дослідних робіт і     |                    |                    |
|розроблення технології|                    |                    |
|виробництва рецептури |                    |                    |
|дизельного біопалива  |                    |                    |
|на основі етилових    |                    |                    |
|ефірів олії, олійних  |                    |                    |
|культур та його       |                    |                    |
|сумішевих видів       |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|6. Проведення науково-|       - " -        |       - " -        |
|дослідних та дослідно-|                    |                    |
|конструкторських робіт|                    |                    |
|з модернізації та     |                    |                    |
|адаптації дизельних   |                    |                    |
|двигунів, які         |                    |                    |
|використовуються у    |                    |                    |
|сільськогосподарських |                    |                    |
|машинах, для роботи на|                    |                    |
|біопаливі             |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|7. Підготовка         |       - " -        |Мінагрополітики     |
|рекомендацій для      |                    |Українська академія |
|підприємств           |                    |аграрних наук       |
|агропромислового      |                    |                    |
|комплексу щодо вибору |                    |                    |
|машин і обладнання,   |                    |                    |
|призначеного для      |                    |                    |
|вирощування, збирання,|                    |                    |
|обробки і зберігання  |                    |                    |
|насіння ріпаку та     |                    |                    |
|іншої                 |                    |                    |
|сільськогосподарської |                    |                    |
|сировини, необхідної  |                    |                    |
|для виробництва       |                    |                    |
|біопалива             |                    |                    |
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|----------------------+--------------------+--------------------|
|8. Виготовлення,      |       - " -        |Мінпромполітики     |
|гарантійне            |                    |Мінфін              |
|обслуговування та     |                    |                    |
|утилізація            |                    |                    |
|відпрацьованих        |                    |                    |
|компактних            |                    |                    |
|люмінесцентних        |                    |                    |
|енергозберігаючих     |                    |                    |
|ламп                  |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|9. Упровадження       |       - " -        |НАК "Нафтогаз       |
|новітніх газотурбінних|                    |України"            |
|двигунів              |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|10. Будівництво       |       - " -        |       - " -        |
|турбодетандерних      |                    |                    |
|електростанцій        |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|11. Розроблення       |       - " -        |Мінжитлокомунгосп   |
|проекту Закону України|                    |Мінрегіонбуд        |
|"Про енергетичну      |                    |НАЕР                |
|ефективність          |                    |                    |
|будівель"             |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|12. Розроблення       |       - " -        |Мінжитлокомунгосп   |
|проекту Закону України|                    |                    |
|"Про внесення змін до |                    |                    |
|Закону України "Про   |                    |                    |
|Загальнодержавну      |                    |                    |
|програму "Питна вода  |                    |                    |
|України" на           |                    |                    |
|2006-2020 роки"       |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|13. Розроблення       |   протягом року    |Мінжитлокомунгосп   |
|Національної стратегії|                    |Мінпаливенерго      |
|теплозабезпечення     |                    |Мінекономіки        |
|                      |                    |Мінфін              |
|                      |                    |НКРЕ                |
|                      |                    |Національна академія|
|                      |                    |наук                |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|14. Узагальнення та   |       - " -        |Мінпаливенерго      |
|поширення досвіду     |                    |Мінрегіонбуд        |
|заміни газового       |                    |Мінжитлокомунгосп   |
|опалення на           |                    |                    |
|електричне, зокрема   |                    |                    |
|застосування          |                    |                    |
|енергоакумулюючих     |                    |                    |
|систем електрообігріву|                    |                    |
|в сучасних            |                    |                    |
|багатоквартирних      |                    |                    |
|будинках та будинках  |                    |                    |
|садибного типу        |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|15. Запровадження     |       - " -        |Мінрегіонбуд        |
|нових нормативних     |                    |Мінжитлокомунгосп   |
|вимог до контрольних  |                    |                    |
|показників теплового  |                    |                    |
|захисту та            |                    |                    |
|енергопаспортизації   |                    |                    |
|будівель, у тому числі|                    |                    |
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|ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 |                    |                    |
|"Проектування.        |                    |                    |
|Настанова з           |                    |                    |
|розроблення та        |                    |                    |
|складання             |                    |                    |
|енергетичного паспорта|                    |                    |
|будинків при новому   |                    |                    |
|будівництві та        |                    |                    |
|реконструкції"        |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|16. Розроблення       |перше півріччя      |НАЕР                |
|проекту постанови     | 2009 р.            |Мінпромполітики     |
|Кабінету Міністрів    |                    |Мінекономіки        |
|України "Про          |                    |Мінфін              |
|затвердження          |                    |                    |
|Технічного регламенту |                    |                    |
|з енергетичного       |                    |                    |
|маркування            |                    |                    |
|електричного          |                    |                    |
|обладнання побутового |                    |                    |
|призначення"          |                    |                    |

http://zakon.rada.gov.ua

 П О С Т А Н О В А  N 308  від 2 квітня 2009 р. «Про затвердження Порядку 
видачі дозволу   на проведення державної апробації (випробування)генетично 
модифікованих організмів у відкритій системі»

     Відповідно до  статті 13 Закону України "Про державну систему біобезпеки  при  
створенні,   випробуванні,   транспортуванні   та використанні  генетично  модифікованих  
організмів"  (  1103-16  ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

     1. Затвердити Порядок видачі дозволу на проведення  державної апробації  
(випробування)  генетично  модифікованих  організмів  у відкритій системі, що додається. 

     2. Міністерствам,  іншим центральним органам виконавчої влади привести  у  
тримісячний  строк  власні  нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. 

     3. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2009 року.  
     
ПОРЯДОК   видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) 

генетично модифікованих     організмів у відкритій системі  
    1. Цей Порядок визначає умови  видачі  дозволу  на  проведення державної   апробації   

(випробування)   генетично   модифікованих організмів у відкритій системі (далі - дозвіл). 
     У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,  наведеному  в Законі  України  

"Про  державну  систему біобезпеки при створенні, випробуванні,   транспортуванні    та    
використанні    генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ). 

     2. Дозвіл  видається безоплатно юридичним та фізичним особам, діяльність яких 
пов'язана з поводженням з генетично модифікованими організмами (далі - суб'єкти 
регулювання),  одноразово на державну апробацію   (випробування)   кожного   генетично    
модифікованого організму  за  формою  згідно з додатком 1 з урахуванням висновків державної  
екологічної  та  державної   санітарно-епідеміологічної експертизи. 

     3. Дозвіл   видається   лише   після  проведення  розробником дослідження 
безпечності  генетично  модифікованого  організму  для здоров'я людини та навколишнього 
природного середовища. 

     4. Дозвіл  діє протягом строку проведення державної апробації (випробування) 
генетично модифікованого організму (далі - державна апробація (випробування), але не більше 
ніж п'ять років. 

     5. Для отримання дозволу суб'єкт регулювання подає Мінприроди клопотання за 
формою згідно з додатком 2. 
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    6. Суб'єкт регулювання під час подання клопотання може внести обґрунтовану  
пропозицію  щодо  віднесення  окремих  відомостей до конфіденційних. 

    Відомості  про  потенційний  вплив   генетично   модифікованих організмів на 
здоров'я людини або навколишнє  природне  середовище не визнаються конфіденційними. 

     7. Для   перевірки   відомостей   про    безпеку    генетично модифікованих   
організмів,   що  містяться  у  поданих  суб'єктом регулювання документах,  Мінприроди може 
утворити робочу групу  із залученням   представників   заінтересованих  центральних  органів 
виконавчої влади та наукових установ. 

     8. Мінприроди видає дозвіл протягом 45 днів після надходження клопотання. 
     9. Дозвіл видається суб'єкту регулювання у трьох примірниках. Після  завершення  

державної   апробації   (випробування)   перший примірник   залишається   у   суб'єкта  
регулювання,  другий  -  у підприємства,  установи  чи  організації,  що  проводить  державну 
апробацію  (випробування),  третій  суб'єкт  регулювання  надсилає протягом місяця 
Мінприроди. 

     Підприємства, установи чи організації,  що проводили державну апробацію  
(випробування),  готують звіт про її результати у трьох примірниках,  один  з  яких  надсилають  
протягом   місяця   після закінчення апробації (випробування) Мінприроди. 

     10. Мінприроди  веде  облік  поданих клопотань та формує базу даних  про  видані  і  
скасовані  дозволи,  результати   державної апробації   (випробування),   до  якої  вноситься  
інформація,  що надходить від  Республіканського  комітету  Автономної  Республіки Крим з 
охорони навколишнього природного середовища або відповідної Державної  екологічної  
інспекції  в  областях,   мм.   Києві   та Севастополі,  про  заходи  щодо  забезпечення 
екологічної безпеки, початок    і    закінчення    проведення    державної    апробації 
(випробування). 

     11. Суб'єктові  регулювання  може  бути  відмовлено  у видачі дозволу в разі: 
     надходження науково обґрунтованої  інформації  про  небезпеку генетично   

модифікованих   організмів  для  здоров'я  людини  або навколишнього природного середовища 
під  час  їх  використання  за призначенням; 

     відсутності позитивних  висновків  державної  екологічної  та державної   санітарно-
епідеміологічної   експертизи,    протоколів громадських    слухань   щодо   проведення   
державної   апробації (випробування); 

     відсутності методів   і   методик   ідентифікації   генетично модифікованих 
організмів,  розроблених за міжнародними стандартами та затверджених у встановленому 
порядку в Україні; 

     виявлення у клопотанні та документах,  які подаються разом  з ним, недостовірних 
відомостей; 

     порушення вимог  до  оформлення  і  змісту  клопотання та/або подання необхідних 
документів у неповному обсязі. 

     Документи, подані   суб'єктом   регулювання   для   отримання дозволу, не 
повертаються. 

     12. Мінприроди  може  скасувати  дозвіл  у  разі  надходження науково обґрунтованої 
інформації, яка може призвести до переоцінки ризику  щодо впливу генетично модифікованих 
організмів на здоров'я людини або навколишнє природне середовище у бік  його  підвищення, 
порушення умов, зазначених у дозволі. 

     13. Інформація  про  видачу,  відмову  у видачі та скасування дозволу надсилається 
протягом  10  робочих  днів  після  прийняття Мінприроди    відповідного    рішення    
суб'єктові   регулювання, Мінагрополітики, МОЗ, МОН, Національній академії наук, 
Українській академії аграрних наук і оприлюднюється на веб-сайті Мінприроди. 

     14. Рішення  про відмову у видачі дозволу або його скасування може бути оскаржене 
суб'єктом регулювання протягом 30 робочих днів у встановленому порядку. 

     15. Передача   дозволу  іншій  юридичній  чи  фізичній  особі забороняється.  
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Додаток 1 до Порядку 
 Державний Герб України 
  Міністерство охорони навколишнього     природного середовища України  
  ДОЗВІЛ   на проведення державної апробації (випробування)генетично 

модифікованого організму у відкритій системі 
 _____________________   ____________________  (реєстраційний номер)   (число, 

місяць, рік) 
 Виданий _________________________________________________________     

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
 _________________________________________________________________по батькові 

фізичної особи)

_________________________________________________________________(місцезнаходження 
юридичної особи або місце проживання

 _________________________________________________________________     фізичної 
особи)

 _________________________________________________________________ (телефон, 
телефакс, електронна адреса) 

 на період до ____________________________________________________ (число, 
місяць, рік) 

 на  проведення  державної  апробації (випробування)  у  відкритій  системі 
_________________________________________________________      (наукова назва генетично 
модифікованого організму українською

 _________________________________________________________________ та 
латинською мовами, генетична модифікація генетично

 _________________________________________________________________  
модифікованого організму, код унікальної ідентифікації генетично

_________________________________________________________________модифікованого 
організму)

 _________________________________________________________________   (об'єм 
та/або вага вихідного генетично модифікованого організму

 _________________________________________________________________      в 
одиницях СІ)

 _________________________________________________________________      
(найменування підприємства, установи та організації,

 _________________________________________________________________   що 
проводитиме державну апробацію (випробування) 

     Умови проведення державної апробації (випробування) _________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 М.П. _________________________________________(підпис уповноваженої особи 

Міністерства) 
      ______________________
      (ініціали та прізвище) 



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

11

Випуск 
№9

квітень
2009 року

 Відмітка підприємства,  установи та організації,  що проводила  державну апробацію  
(випробування)   з____________________     до ___________________      (число, місяць, 
рік)(число, місяць, рік) 

 М.П.________________________________________      (підпис керівника)(ініціали та 
прізвище)  

 Відмітка Республіканського  комітету Автономної  Республіки Крим з охорони  
навколишньго середовища  або відповідної  Державної екологічної  інспекції в областях,  мм. 
Києві та Севастополі  про проведення  державної апробації  (випробовування) 
з____________________     до ___________________      (число, місяць, рік)(число, місяць, рік) 

 М.П.________________________________________      (підпис керівника)(ініціали та 
прізвище)  

 Додаток 2 до Порядку 
  Міністерство охорони навколишнього     природного середовища України  
КЛОПОТАННЯ      про видачу дозволу на проведення державної  апробації 

(випробування) генетично модифікованого     організму у відкритій системі  
 ____________________________   N __________________     (число, місяць, рік)
 _________________________________________________________________     

(найменування юридичної особи або прізвище,
 _________________________________________________________________  ім'я та по 

батькові фізичної особи)

_________________________________________________________________(місцезнаходження 
юридичної особи або місце проживання

 _________________________________________________________________     фізичної 
особи)

 _________________________________________________________________ (телефон, 
телефакс, електронна адреса) 

 просить    видати  дозвіл    на  проведення  державної  апробації  (випробування)  
генетично  модифікованого  організму  у відкритій  системі 
_________________________________________________________(наукова назва генетично 
модифікованого організму

 _________________________________________________________________   
українською та латинською мовами)

 _________________________________________________________________ із 
зазначенням генетичної модифікації і коду унікальної

 _________________________________________________________________      
ідентифікації)

 _________________________________________________________________      (об'єм 
та/або вага генетично модифікованого організму

 _________________________________________________________________      в 
одиниці СІ) 

 Державну апробацію (випробування) проводитиме ___________________     
(найменування підприємства,

 _________________________________________________________________    установи 
чи організації, місцезнаходження, телефон, телефакс,

 _________________________________________________________________    
електронна адреса) 

 Строк проведення  державної апробації  (випробування)   з____________________     до 
___________________      (число, місяць, рік)(число, місяць, рік) 



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

12

Випуск 
№9

квітень
2009 року

Місце проведення державної апробації (випробування) _____________
 _________________________________________________________________ 
 Строк   утилізації   генетично   модифікованого  організму  після  закінчення державної 

апробації (випробування) 
 з____________________     до ___________________   (число, місяць, рік)(число, місяць, 

рік) 
     
Разом з клопотанням подаються: 
     1) нотаріально засвідчена копія дозволу на ввезення на  митну територію   України   

незареєстрованого  генетично  модифікованого організму  для  державної  апробації  
(випробування)   (лише   для генетично модифікованого організму, що імпортується); 

     2) висновок розробника генетично модифікованого організму про його безпечність 
для здоров'я людини або навколишнього  природного середовища з посиланням на результати 
його дослідження; 

     3) висновки     державної     екологічної     та    державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи; 

     4) анотація (коротке резюме) до  технічного  опису  генетично модифікованого 
організму; 

     5) копії: 
     технічного опису  генетично  модифікованого  організму,  який містить інформацію, 

зазначену в додатку 1 до клопотання; 
     установчого документа  (статуту  чи   установчого   договору) юридичної  особи -

суб'єкта регулювання та підприємства,  установи чи   організації,   що   будуть   проводити   
державну   апробацію (випробування) генетично модифікованого організму; 

     договору страхування   діяльності,  пов'язаної  з  апробацією (випробуванням) 
генетично модифікованого організму; 

     протоколів проведених громадських слухань; 
     6) висновок про оцінку ризику  для  навколишнього  природного середовища,  

проведену з урахуванням вимог, зазначених у додатку 2 до клопотання; 
     7) відомості про назву,  ідентифікаційні дані,  в тому  числі код  унікальної  

ідентифікації,  та національну класифікацію рівня біобезпеки генетично модифікованого 
організму,  якщо таке існує  в державі експорту (лише для генетично модифікованого 
організму,  що імпортується); 

     8) відомості про  центри  походження  та  центри  генетичного різноманіття,   якщо  
такі  існують,  організму-реципієнта  та/або батьківських організмів і опис місць існування,  в  
яких  організм може вижити або швидко розмножуватися; 

     9) результати    оцінки    ризику,   проведеної   в   державі експорту/імпорту із 
зазначенням  рівня  ризику  для  навколишнього природного середовища, якщо такий існує; 

     10) інструкція  із  застосування методів виявлення і знищення генетично 
модифікованого організму,  переробки відходів,  а  також методів,  що  гарантують  біологічну і 
генетичну безпеку в процесі обробки,  зберігання,   транспортування   такого   організму   для 
проведення державної апробації (випробування);  план запобіжних та ліквідаційних заходів у 
разі виникнення надзвичайної  ситуації,  а також  перелік  і  опис  методів  обмеження  
контактів з генетично модифікованим організмом,  забезпечення високого рівня екологічної 
безпеки  під  час проведення державної апробації (випробування) та знищення дослідної партії 
у разі отримання негативних результатів; 

     11) опис   методів   і   методик   ідентифікації    генетично модифікованого  організму  
у  відкритій  системі,  розроблених  за міжнародними стандартами та затверджених в 
установленому порядку в Україні; 
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     12) довідка  про  статус генетично модифікованого організму в державі експорту 
(заборонений  для  використання,  дозволений  для проведення  досліджень  у  відкритій  
системі  чи  використання  з комерційною метою,  заборонений  для  вивільнення  із  
зазначенням причин, обмеження для використання); 

     13) інструкція  з  безпечного  проведення державної апробації (випробування) 
генетично модифікованого організму; 

     14) письмове  підтвердження  достовірності   відомостей,   що містяться  у поданих 
документах (матеріалах),  засвідчене підписом суб'єкта регулювання та скріплене його 
печаткою. 

 ______________  _____________________      (дата)      (підпис) 
 М.П.  
      

Додаток 1     до клопотання  
      ІНФОРМАЦІЯ, необхідна для оцінки екологічного ризику вивільненнягенетично 

модифікованого організму у відкриту системуз метою проведення державної апробації 
(випробування)*  

     I. Інформація    для    проведення    державної     апробації (випробування)  генетично  
модифікованого  організму  у  відкритій системі, крім вищої рослини 

     1. Загальні відомості: 
     1) прізвище,  ім'я,  по  батькові,  кваліфікація  та   досвід відповідального дослідника; 
     2) назва проекту. 
     2. Відомості про генетично модифікований організм: 
     1) характеристика  донора,  реципієнта  або  у  разі  потреби батьківського організму: 
     наукова назва; 
     таксономія; 
     інші назви (звичайна назва, родова назва тощо); 
     фенотипічні та генетичні відмінності; 
     ступінь спорідненості між  донором  та  реципієнтом  або  між батьківськими 

організмами; 
     опис методів ідентифікації та визначення; 
     чутливість, надійність (у кількісному виразі) і специфічність методів ідентифікації та 

визначення; 
     опис географічного   поширення   та   природного   середовища існування   

організму,  в  тому  числі  інформація  про  природних хижаків, жертв, паразитів, конкурентів, 
симбіонтів та хазяїв; 

     організми, стосовно яких відомі  факти  передачі  генетичного матеріалу у природних 
умовах; 

     перевірка генетичної стабільності організмів та факторів,  що впливають на неї; 
     характерні патологічні,    екологічні     та     фізіологічні особливості; 
     класифікація шкідливого   впливу  відповідно  до  міжнародних стандартів стосовно  

захисту  здоров'я  людини  або  навколишнього природного середовища; 
     період генерації   у   природних   екосистемах,  статевий  та нестатевий 

репродуктивний цикл; 
     відомості про  здатність   до   виживання,   в   тому   числі сезонність, та здатність 

утворювати форми, що виживають; 
     відомості про   патогенність,  у  тому  числі  інфекційність, токсичність,  

вірулентність,  алергенність,  переносника (вектора) патогену,   можливі   вектори,  ряд  хазяїв,  
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     включаючи  нецільові організми;  можливу  активацію  латентних  вірусів   
(провірусів), здатність колонізувати інші організми; 

     стійкість до  антибіотиків  та можливість їх використання для лікування людей і 
свійських тварин,  а також з метою  профілактики та терапії; 

     включення до  процесів  у навколишньому природному середовищі (первинне   
продукування,    кругообіг    живлення,    розкладання органічного матеріалу, дихання тощо); 

     природа вектора: 
     - послідовність; 
     - частота мобілізації; 
     - специфічність; 
     - наявність генів, які забезпечують стійкість; 
     - історія попередніх генетичних модифікацій; 
     2) характеристика вектора: 
     природа та джерело вектора; 
     послідовність транспозонів,   векторів  та  інших  генетичних сегментів, яким не 

властиві функції кодування, що використовуються для  утворення  генетично модифікованого 
організму,  конструювання введеного вектора і функції, привнесеної у цей організм; 

     частота мобілізації  введеного  вектора   та/або   можливості генетичного переносу і 
методи визначення; 

     відомості про рівень обмеження вектора у ДНК,  необхідний для виконання 
запланованої функції; 

     3) характеристика генетично модифікованого організму: 
     відомості про  генетичну модифікацію: 
     - методи внесення модифікації; 
     - методи конструювання та введення вставки до реципієнта  або видалення 

послідовності; 
     - опис вставки та/або конструкції вектора; 
     - чистота  вставки  від  будь-якої невідомої послідовності та відомості про  рівень  

обмеження  введеної  послідовності  у  ДНК, необхідний для виконання запланованої функції; 
     - використані для селекції методи і критерії; 
     - послідовність,  функціональна  ідентичність  та  розміщення 

модифікованого/введеного/видаленого сегмента нуклеїнової  кислоти, що  розглядається,  з  
конкретним  посиланням  на  будь-яку відому шкідливу послідовність; 

     відомості про кінцевий генетично модифікований організм: 
     - опис характерної генетичної  особливості  або  фенотипічних характеристик і будь-

яких нових властивостей та характеристик, які можуть бути виражені або більше не
проявляються; 

     - структура та кількість будь-яких векторів та/або донорських нуклеїнових   кислот,   
що   залишаються  у  кінцевій  конструкції генетично модифікованого організму; 

     - стабільність організму в плані генетичних особливостей; 
     - темпи і  рівень  експресії  нового  генетичного  матеріалу, метод і чутливість 

вимірювання; 
     - активність білка, який експресується; 
     - опис  методів  ідентифікації та визначення,  включаючи опис методів ідентифікації  

та  визначення  введеної  послідовності  та вектора; 
     - чутливість,    надійність   (у   кількісному   виразі)   та специфічність методів 

визначення та ідентифікації; 
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     - історія попередніх вивільнень  або  використання  генетично модифікованого 
організму; 

     аспект здоров'я людей і тварин, а також рослин: 
     - токсичний  або  алергенний  вплив  генетично модифікованого організму та/або 

продукту його метаболізму; 
     - порівняння патогенності генетично модифікованого  організму з  донором,  

реципієнтом  або  (у разі можливості) з батьківськими організмами; 
     - здатність до утворення колоній; 
     патогенність генетично модифікованого організму для людей: 
     - захворювання,  які він викликає,  та механізм патогенності, включаючи інвазивність 

та вірулентність; 
     - заражувальність; 
     - інфікуюча доза; 
     - ряд хазяїв, можливість їх зміни; 
     - можливість виживання за межами людського організму; 
     - наявність вектора або засобів розповсюдження; 
     - біологічна стабільність; 
     - резистентність до антибіотиків; 
     - алергенність; 
     - наявність відповідної терапії; 
     інший можливий шкідливий вплив. 
     3. Відомості   про   умови   вивільнення   та   характеристки відповідного природного 

середовища: 
     1) вивільнення: 
     опис запропонованого умисного вивільнення,  у тому числі мети та передбачуваних 

продуктів; 
     намічена дата  вивільнення  та запланований час експерименту, включаючи частоту 

та тривалість вивільнення; 
     підготовка ділянки перед вивільненням; 
     розмір ділянки; 
     метод, що використовуватиметься для вивільнення; 
     об'єм та/або  вага  генетично  модифікованого  організму,  що вивільнятиметься; 
     зміна способу  використання  ділянки  (тип  і  метод  обробки ґрунту,  збирання   

врожаю,   іригації   або   провадження   іншої діяльності); 
     захист робітників під час вивільнення; 
     обробка ділянки після вивільнення; 
     методи, передбачені  для  видалення або інактивації генетично модифікованого 

організму після закінчення експерименту; 
     відомості про  результати  попередніх  вивільнень   генетично модифікованого  

організму,  зокрема  в  різних масштабах та різних екосистемах; 
     2) навколишнє природне середовище (земельна ділянка  та  інше середовище): 
     інформація про  географічне  розташування  та мережу ділянок, призначених для 

вивільнення генетично модифікованого організму; 
     фізіологічна або біологічна близькість  до  людини  та  іншої важливої біоти; 
     близькість до  важливих  біотопів,  заповідних  територій  та джерел питної води; 
     кліматичні характеристики  регіону,  які   можуть   зазнавати впливу; 
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     географічні, геологічні та ґрунтові характеристики; 
     флора та   фауна,  включаючи  сільськогосподарські  культури, худобу та види 

тварин, що мігрують; 
     опис цільових і нецільових екосистем,  які  можуть  зазнавати впливу; 
     будь-які відомі    заплановані    заходи    або    зміни    в землекористуванні у 

відповідному регіоні, які можуть змінити вплив вивільненого  генетично  модифікованого  
організму  на  навколишнє природне середовище. 

     4. Відомості  про  взаємодію  між   генетично   модифікованим організмом і 
навколишнім природним середовищем: 

     1) характеристики,  що впливають на виживання, розмноження та розповсюдження: 
     біологічні риси,  які впливають на виживання,  розмноження та розповсюдження; 
     відомі чи   передбачувані   умови   навколишнього  природного середовища,  які 

можуть  впливати  на  виживання,  розмноження  та розповсюдження (вітер,  склад води,  
ґрунту, температура, водневий показник тощо); 

     чутливість до специфічних факторів; 
     2) взаємодія з навколишнім природним середовищем: 
     передбачуване середовище існування  генетично  модифікованого організму; 
     дослідження поведінки, характеристик генетично модифікованого організму та їх 

впливу на  екологічний  стан,  проведені  у  таких моделях навколишнього природного 
середовища, як мікрокосм, кімнати для вирощування, теплиці; 

     можливість переносу генетичного матеріалу  після  вивільнення від: 
     - генетично   модифікованого   організму   до   організмів  в екосистемах, які зазнали 

впливу; 
     - аборигенних    організмів   до   генетично   модифікованого організму; 
     вірогідність селекції після вивільнення, що може призвести до виявлення 

неочікуваних  та/або  небажаних  особливостей  генетично модифікованого організму; 
     вжиті заходи   для   забезпечення   та  перевірки  генетичної стабільності.  Опис 

генетичних особливостей,  які можуть запобігти розсіюванню  генетичного  матеріалу або 
мінімізувати його.  Методи перевірки генетичної стабільності; 

     шлях біологічного розсіювання,  відомий або  можливий  спосіб розповсюдження,  
включаючи вдихання, ковтання, поверхневий контакт тощо; 

     опис екосистем,  у  яких  може  розповсюджуватися   генетично модифікований 
організм; 

     можливість надмірного  збільшення  популяції  у навколишньому природному 
середовищі; 

     переваги генетично  модифікованого  організму   порівняно   з немодифікованим 
реципієнтом або батьківськими організмами; 

     ідентифікація та опис цільових організмів (якщо це можливо); 
     очікуваний механізм  і  результат  взаємодії  між вивільненим генетично 

модифікованим та цільовим організмом (якщо це можливо); 
     ідентифікація та  опис  нецільових  організмів,  які   можуть зазнати   шкідливого   

впливу   внаслідок   вивільнення  генетично модифікованого  організму,  та   очікувані   
механізми   будь-якої ідентифікованої шкідливої взаємодії; 

     вірогідність модифікацій  у  біологічній взаємодії або в ряді хазяїв після вивільнення; 
     відома або передбачувана взаємодія з нецільовими  організмами у  навколишньому  

природному  середовищі,  включаючи  конкурентів, жертв, хазяїв, симбіонтів, хижаків, 
паразитів та патогенів; 

     відоме або передбачуване включення в біогеохімічні процеси; 
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     інша потенційна    взаємодія    з    навколишнім    природним середовищем. 
     5. Відомості про проведення моніторингу, здійснення контролю, поводження з 

відходами,  план дій у разі  виникнення  надзвичайної ситуації та методи ліквідації її наслідків: 
     1) моніторинг: 
     методи відстеження   генетично  модифікованого  організму  та проведення 

моніторингу його впливу; 
     специфічність (для  ідентифікації  генетично   модифікованого організму  і  

відокремлення його від донора,  реципієнта та у разі можливості  батьківських  організмів),  
чутливість  та  надійність методів моніторингу; 

     методи виявлення  переносу внесеного генетичного матеріалу до інших організмів; 
     тривалість і періодичність проведення моніторингу; 
     2) контроль за процесом вивільнення: 
     методи та  процедури  запобігання  розповсюдженню   генетично модифікованого   

організму   за   межі   ділянки  вивільнення  або визначеної зони використання запобігання 
та/або його мінімізації; 

     методи та  процедури  захисту  ділянки  з  метою  запобігання доступу осіб, які не 
мають відповідного дозволу; 

     методи та  процедури запобігання проникненню інших організмів на територію 
ділянки; 

     3) поводження з відходами: 
     тип відходів, що утворюються; 
     очікувана кількість відходів; 
     опис наміченого способу обробки відходів; 
     4) план дій у разі виникнення надзвичайної ситуації: 
     методи та  процедури  контролю  за  генетично   модифікованим організмом у разі 

неочікуваного розповсюдження; 
     методи очищення  території,  яка  зазнала  шкідливого впливу, наприклад, знищення 

генетично модифікованого організму; 
     методи видалення або  оздоровлення  рослин,  тварин,  ґрунтів тощо,   які   зазнали   

шкідливого   впливу   під  час  або  після розповсюдження генетично модифікованого 
організму; 

     методи ізоляції  території,  яка  зазнала  шкідливого  впливу внаслідок 
розповсюдження генетично модифікованого організму; 

     план дій   щодо  захисту  здоров'я  людини  та  навколишнього природного 
середовища у разі виявлення небажаного впливу генетично модифікованого організму. 

     II. Інформація    для    проведення    державної    апробації (випробування)    
генетично    модифікованої     вищої     рослини (голонасіннєві та покритонасіннєві) 

     1. Загальні відомості: 
     1) прізвище,   ім'я,  по  батькові,  кваліфікація  та  досвід відповідального науковця; 
     2) назва проекту. 
     2. Відомості про реципієнта та/або батьківські рослини: 
     1) родина, рід, вид, підвид, сорт, лінія, загальна назва; 
     2) відомості про репродукцію: 
     спосіб репродукції; 
     особливі фактори,  що впливають  на  репродукцію,  якщо  такі існують; 
     період генерації (тривалість покоління); 
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    статева сумісність  з іншими культивованими або дикими видами рослин, включаючи 
розповсюдження в Україні подібних видів; 

     3) здатність до виживання: 
     здатність утворювати форми для виживання  або  перебування  у стані спокою; 
     специфічні фактори,  що  впливають на здатність до виживання, якщо такі існують; 
     4) розповсюдження: 
     шляхи та ступінь розповсюдження (наприклад,  оцінка того,  як життєздатний пилок 

та/або насіння долає відстань); 
     особливі фактори,  що впливають на розповсюдження,  якщо такі існують; 
     5) географічне поширення рослини; 
     6) у  разі  коли  рослина  не  зустрічається   в   природному середовищі  в  Україні,  

опис  природного  середовища  перебування рослини,  включаючи інформацію щодо 
природних хижаків,  паразитів, конкурентів та симбіонтів; 

     7) інша    можлива   взаємодія,   що   стосується   генетично модифікованого 
організму,  рослини з організмами в  екосистемі,  в якій вона росте або в будь-якому іншому 
місці, включаючи відомості про токсичний вплив на людину, тварин та інші організми. 

     3. Відомості про генетичну модифікацію: 
     1) опис   методів,   що   використовуються   для   генетичної модифікації; 
     2) природа     та     джерело    походження    вектора,    що використовується; 
     3) розмір,  джерело походження (назва) донорського  організму та   запланована   

функція   кожного  складового  фрагмента  зони, наміченої для введення. 
     4. Відомості про генетично модифіковану рослину: 
     1) опис   введених   або   модифікованих   особливостей    та характеристик; 
     2) опис фактично введеної/видаленої послідовності: 
     розмір і структура вставки та методи, що використовуються для її характеристики,  

включаючи  інформацію  щодо  будь-яких  частин вектора,  введеного  до генетично 
модифікованої вищої рослини,  чи будь-якого  переносника  або  чужорідної  ДНК,  що  
залишається  в генетично модифікованій вищій рослині; 

     розмір та функція видаленої зони (у разі видалення); 
     число копій вставки; 
     місце розміщення вставки у рослинних клітинах (інтегрування у хромосому,  

хлоропласт, мітохондрію або утримання в неінтегрованій формі) та методи її визначення; 
     3) експресія вставки: 
     експресія вставки,  пов'язана з розвитком рослини протягом її життєвого циклу, та 

методи, що використовуються для характеристики рослини; 
     частини рослини,  в  якій  вставка  експресується (наприклад, коріння, стебло, пилок 

тощо); 
     4) відмінність   генетично    модифікованої    рослини    від рослини-реципієнта у: 
     способі та/або швидкості репродукції; 
     характері розповсюдження; 
     здатності до виживання; 
     5) генетична стабільність вставки та фенотипічна стабільність генетично 

модифікованої вищої рослини; 
     6) будь-яка зміна  здатності  генетично  модифікованої  вищої рослини до переносу 

генетичного матеріалу до інших організмів; 
     7) токсичний,   алергенний   або  інший  шкідливий  вплив  на здоров'я людини, що 

виникає внаслідок генетичної модифікації; 
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    8) безпечність  генетично  модифікованої  вищої  рослини  для здоров'я тварин, 
зокрема будь-який токсичний, алергенний або інший шкідливий вплив, що виникає внаслідок 
генетичної модифікації, якщо планується  використовувати генетично модифіковану вищу 
рослину як корм для тварин; 

     9) механізм  взаємодії  між  генетично  модифікованою   вищою рослиною та 
цільовим організмом (якщо це можливо); 

     10) можливі    зміни    у   характері   взаємодії   генетично модифікованої вищої 
рослини з нецільовими  організмами,  викликані генетичною модифікацією; 

     11) можлива взаємодія з абіотичним середовищем; 
     12) опис   методів   визначення  та  ідентифікації  генетично модифікованої вищої 

рослини; 
     13) попередні  вивільнення  генетично   модифікованої   вищої рослини, якщо вони 

мали місце. 
     5. Відомості  про  місце вивільнення для проведення державної апробації 

(випробування) генетично модифікованого організму: 
     1) місце  розташування  та  розмір  ділянки,  призначеної для вивільнення; 
     2) опис  екосистеми,  в якій розташована ділянка,  призначена для вивільнення, 

включаючи клімат, флору та фауну; 
     3) наявність статево сумісних диких родичів або культивованих видів рослин; 
     4) наближеність   до   офіційно   визначених   біотопів   або заповідних територій, які 

можуть зазнати впливу. 
     6. Відомості про вивільнення: 
     1) мета вивільнення; 
     2) передбачувана дата і тривалість вивільнення; 
     3) спосіб вивільнення; 
     4) метод підготовки та використання ділянки,  призначеної для вивільнення,  у  

періоди  перед,  під  час  та  після вивільнення, включаючи способи вирощування і збирання 
врожаю; 

     5) приблизна кількість рослин (або рослин на 1 кв. метр). 
     7. Контроль, моніторинг, план поводження з відходами у період після вивільнення: 
     1) вжиття застережних заходів: 
     відстань від  статево сумісних видів рослин як диких родичів, так і культурних; 
     заходи щодо  запобігання/мінімізації  розсіювання   будь-яких репродуктивних   

органів  генетично  модифікованої  вищої  рослини (наприклад, пилку, насіння, клубнів); 
     2) опис методів обробки ділянки після вивільнення; 
     3) опис   методів   поводження   з    матеріалом    генетично модифікованих рослин 

після вивільнення, включаючи їх відходи; 
     4) опис планів і методів моніторингу; 
     5) опис планів дій у можливих надзвичайних ситуаціях; 
     6) методи та процедури захисту ділянки. 
_______________ * Опис   методів,  що  застосовуються,   або   посилання на 

уніфіковані   чи  міжнародно   визнані   методи наводяться разом з найменуванням органу, 
відповідального за проведення досліджень.  

      
Додаток 2     до клопотання 
  ВИМОГИ     до проведення оцінки ризику впливу генетично модифікованого 

організму на навколишнє   природне середовище  
     1. Для проведення оцінки ризику потенційного впливу (прямого, непрямого,  

негайного,  затриманого*)   генетично   модифікованого організму на навколишнє природне 
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     середовище (далі - оцінка ризику) необхідно  відповідно  до  принципу  вжиття  
застережних   заходів дотримуватись таких вимог: 

     проведення оцінки ризику повинно бути науково обґрунтоване та прозоре, 
ґрунтуватися на наявних технічних даних; 

     оцінка ризику  повинна  проводитися  на   підставі   розгляду кожного   окремого   
випадку,   тобто  необхідна  інформація  може змінюватися залежно від типу генетично  
модифікованого  організму, його   запланованого   використання  та  навколишнього  
природного середовища,  враховуючи,  що він  вже  перебуває  у  навколишньому природному 
середовищі; 

     порівняння визначених  характеристик  і  способу використання генетично 
модифікованого організму,  який має потенційну здатність спричиняти негативний вплив,  з 
немодифікованими організмами,  від яких він походить, та його використання у відповідній 
ситуації; 

     у разі   надходження   нової   інформації    про    генетично модифікований  організм  
та  його  вплив  на  здоров'я  людини або навколишнє природне середовище може виникнути 
потреба у  перегляді результатів  оцінки  ризику  для того,  щоб установити чи змінився рівень 
ризику і  чи  є  потреба  у  відповідній  зміні  управління ризиком. 

     2. Загальний   принцип   оцінки   ризику   для  навколишнього природного  
середовища   передбачає   також   проведення   аналізу кумулятивного   довгострокового   
впливу   внаслідок   вивільнення генетично модифікованого  організму.  Кумулятивний  
довгостроковий вплив  належить  до  накопичених  впливів  на  здоров'я людини або 
навколишнє природне середовище,  включаючи флору, фауну, родючість ґрунтів,   деградацію   
органічного  матеріалу  ґрунтів,  трофічні ланцюги,   біорізноманіття,   здоров'я    тварин    та    
проблеми резистентності до антибіотиків. 

     3. Залежно  від  конкретного  випадку  оцінка  ризику повинна враховувати   
відповідні   технічні   та    наукові    особливості характеристик: 

     реципієнта або батьківських організмів; 
     генетичної модифікації,  якщо  вона  полягає  у включенні або видаленні генетичного 

матеріалу, вектора чи донора; 
     генетично модифікованого організму; 
     запланованого вивільнення або використання, у тому числі його масштабів; 
     навколишнього природного  середовища,  в  яке  передбачається вивільнити 

генетично модифікований організм; 
     взаємодії між   генетично    модифікованим    організмом    і навколишнім природним 

середовищем. 
     Інформація щодо  вивільнень подібних організмів та організмів з  подібними  рисами  

і  їх  взаємодії  з  навколишнім   природним середовищем може сприяти проведенню оцінки 
ризику. 

     4. Оцінка  ризику  для  навколишнього  природного  середовища повинна 
проводитися такими етапами: 

     1) ідентифікація властивостей, які можуть викликати шкідливий вплив: 
     будь-яка властивість   генетично   модифікованого  організму, пов'язана  з  

генетичною  модифікацією,  що  може   призвести   до шкідливого  впливу  на  здоров'я  
людини  або  навколишнє природне середовище,  повинна бути ідентифікована.  Порівняння 
властивостей генетично  модифікованого  організму  з  такими само властивостями
немодифікованих організмів у відповідних  умовах  вивільнення  або використання  дасть  
змогу  ідентифікувати  конкретний потенційний шкідливий вплив,  який зумовлений 
генетичною модифікацією. Важливо не пропустити наявність будь-якого потенційно 
можливого шкідливого впливу на підставі того, що він є малоймовірним; 

     потенційно шкідливий вплив генетично модифікованого організму має змінний 
характер і може бути таким, як: 

     захворювання людини,  у  тому числі алергічного чи токсичного походження; 
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   захворювання тварин та рослин,  у тому  числі  токсичного  та алергічного 
походження; 

     вплив на   динаміку  популяцій  видів  у  середовищі,  в  яке вивільняється  генетично  
модифікований  організм,  та   генетичне різноманіття кожної з цих популяцій; 

     зміна сприйнятливості   до  патогенів,  що  сприяє  поширенню інфекційних 
захворювань та/або створенню нових джерел чи векторів; 

     загроза профілактичним  або  терапевтичним  заходам  у  сфері медицини,   
ветеринарії   або  захисту  рослин,  наприклад  шляхом переносу генів, що відповідають за 
резистентність до антибіотиків, які використовуються у медицині чи ветеринарії; 

     дія на   біогеохімію   (біогеохімічні   цикли),   зокрема  на кругообіг  вуглецю  та  
азоту   внаслідок   змін   у   розкладанні органічного матеріалу ґрунту; 

     шкідливий вплив  може  бути  прямим  та непрямим (відбуватися безпосередньо або 
опосередковано) внаслідок  дії  механізмів,  яка може включати: 

     - розповсюдження   генетично   модифікованого   організму   в навколишньому 
природному середовищі; 

     - перенос введеного генетичного матеріалу до інших організмів або   того   самого   
організму,   генетично   модифікованого  або немодифікованого; 

     - фенотипічну або генетичну нестабільність; 
     - взаємодію з іншими організмами; 
     - зміни  в  управлінні  генетично  модифікованим  організмом, включаючи практику 

сільського господарства; 
     2) визначення наслідків кожного потенційно шкідливого впливу, якщо він був 

виявлений. 
     Можливо, що на масштаб наслідків впливає навколишнє  природне середовище,   у   

яке   певний  генетично  модифікований  організм планується вивільнити, та спосіб 
вивільнення; 

     3) оцінка  вірогідності   виникнення   кожного   потенційного впливу. 
     Основним фактором    оцінки   вірогідності   або   можливості виникнення   

шкідливого   впливу   є   властивості   навколишнього природного  середовища,  у  яке  
планується  вивільнити  генетично модифікований організм, та спосіб вивільнення; 

     4) оцінка ризику, що може спричинятися кожною ідентифікованою властивістю 
генетично модифікованого організму; 

     5) розроблення стратегії управління ризиками. 
     Проведення оцінки  ризику  дає  змогу  ідентифікувати  ризик, визначити найкращий 

спосіб і стратегію управління таким ризиком; 
     6) оцінка  загального  ризику  від   застосування   генетично модифікованого  

організму  -  проводиться  з урахуванням будь-якої запропонованої стратегії управління 
ризиком. 

     5. На підставі результатів проведеної оцінки ризику готується інформація   для  
отримання  висновків  щодо  потенційного  впливу генетично  модифікованого   організму   на   
навколишнє   природне середовище: 

     1) у  разі  коли  генетично модифікований організм не є вищою рослиною: 
     вірогідність того,  що генетично модифікований організм стане стійким та 

агресивним у природному середовищі перебування в умовах запропонованого вивільнення; 
     будь-яка перевага  або  несприятлива  властивість,   передана генетично 

модифікованим організмом,  та вірогідність того, що вона проявиться в умовах 
запропонованого вивільнення; 

     



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

22

Випуск 
№9

квітень
2009 року

     потенціал щодо генного  переносу  до  інших  видів  в  умовах запропонованого  
вивільнення генетично модифікованого організму та будь-яка перевага або  несприятлива  
властивість,  передана  таким видам; 

     потенційний негайний  та/або  затриманий  шкідливий  вплив на пряму чи непряму 
взаємодію між генетично модифікованим і  цільовим організмом (у разі можливості); 

     потенційний негайний  та/або  затриманий  шкідливий  вплив на пряму  чи  непряму  
взаємодію  між   генетично   модифікованим   і нецільовим   організмом,   включаючи   вплив  
на  рівні  популяцій конкурентів, жертв, хазяїв, симбіонтів, хижаків та патогенів; 

     можливий негайний та/або затриманий вплив на здоров'я людини, зумовлений 
потенційною прямою чи непрямою взаємодією між генетично модифікованим організмом та 
особами,  що працюють з ним, вступають з  ним  у  контакт  або  перебувають у безпосередній 
близькості до місця його вивільнення; 

     можливий негайний та/або затриманий вплив на здоров'я  тварин та  наслідки  для 
трофічного ланцюга,  що є результатом споживання генетично модифікованого організму та  
будь-якого  продукту,  який походить від нього, якщо заплановане його використання як корм 
для тварин; 

     можливий негайний та/або затриманий  вплив  на  біогеохімічні процеси, що є 
результатом потенційної прямої чи непрямої взаємодії генетично  модифікованого  організму  з  
цільовими  і  нецільовими організмами,  розташованими  у  безпосередній  близькості до місця 
його вивільнення; 

     можливий негайний та/або затриманий, прямий чи непрямий вплив спеціальних  
методів,  що  використовуються  під  час застосування генетично модифікованого організму і 
відрізняються від методів, що використовуються  у  разі  застосування генетично 
немодифікованого організму; 

     2) у разі коли генетично модифікований організм  є  генетично модифікованою 
вищою рослиною: 

     вірогідність того,  що  генетично  модифікована  вища рослина стане  стійкішою,  ніж  
реципієнт  чи   батьківська   рослина,   у сільськогосподарському  середовищі  існування  або  
агресивнішою у природному середовищі; 

     будь-яке селективне поліпшення або  погіршення  характеристик генетично 
модифікованої вищої рослини; 

     можливість переносу  генів  до  таких самих або інших статево сумісних видів 
рослин в умовах вирощування генетично модифікованої вищої  рослини  та  будь-яке  
селективне поліпшення або погіршення характеристики видів рослин; 

     можливий негайний  та/або  затриманий  вплив  на   навколишнє природне 
середовище, що є результатом прямої чи непрямої взаємодії генетично  модифікованої  вищої   
рослини   з   такими   цільовими організмами, як хижаки, паразити і патогени (у разі 
можливості); 

     можливий негайний   та/або  затриманий  вплив  на  навколишнє природне 
середовище, що є результатом прямої чи непрямої взаємодії генетично  модифікованої  вищої  
рослини з нецільовими організмами (беруться  до  уваги  організми,  які  взаємодіють   з   
цільовими організмами),  в  тому числі вплив на рівні популяцій конкурентів, травоїдних 
тварин, симбіонтів, паразитів та патогенів; 

     можливий негайний та/або затриманий вплив на здоров'я людини, який  є  
результатом  потенційної  прямої  чи  непрямої  взаємодії генетично модифікованої вищої 
рослини з  особами,  що  працюють  з нею,  вступають  з  нею  в контакт або перебувають у 
безпосередній близькості до  місць  вивільнення  генетично  модифікованої  вищої рослини; 

     можливий негайний  та/або затриманий вплив на здоров'я тварин та наслідки для 
трофічного ланцюга,  що є  результатом  споживання генетично  модифікованого  організму та 
будь-якого продукту,  який походить від нього і використовується як корм для тварин; 

     можливий негайний та/або затриманий  вплив  на  біогеохімічні процеси, що є 
результатом потенційної прямої чи непрямої взаємодії генетично модифікованого організму  з  
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     цільовими  або  нецільовими організмами,  розташованими  у  безпосередній  
близькості до місць його вивільнення;

можливий негайний та/або затриманий, прямий чи непрямий вплив на навколишнє 
природне середовище спеціальних методів вирощування, догляду  та  збирання  врожаю,  що  
застосовуються  для  генетично модифікованої вищої рослини,  у разі,  коли вони відрізняються 
від тих, що застосовуються для генетично немодифікованих організмів. 

_______________      * Прямий  вплив  -  первинний  вплив  на  здоров'я людини або 
навколишнє природне  середовище,  що  є  результатом  застосування генетично  
модифікованого  організму  і  не  зумовлений  причинним зв'язком подій. 

     Непрямий вплив  -  вплив  на  здоров'я  людини або навколишнє природне 
середовище  внаслідок  причинного  зв'язку  подій  шляхом взаємодії з іншими організмами, 
передачі генетичного матеріалу або зміни у його використанні чи управлінні. 

     Негайний вплив  -  вплив  на  здоров'я  людини або навколишнє природне   
середовище,   що   спостерігається   протягом   періоду вивільнення  генетично  
модифікованого  організму.  Негайний вплив може бути прямим і непрямим. 

     Затриманий вплив  -  вплив  на здоров'я людини або навколишнє природне 
середовище,  який може не спостерігатися протягом періоду вивільнення генетично 
модифікованого організму, але виявляється як прямий або  непрямий  вплив  на  більш  пізній  
стадії  або  після припинення вивільнення.

http://zakon.rada.gov.ua

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 Н А К А З  N 139  04.03.2009. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України  26 березня 2009 р  за N 276/16292  «Про затвердження Порядку надання 
Головноюдержавною інспекцією захисту рослин   Мінагрополітики погодження 
на видачу ліцензіїна хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає 
ліцензуванню у 2009 році»  

     Відповідно до  Закону  України "Про захист рослин" ( 180-14 ) та постанови Кабінету 
Міністрів  України  від  27.12.2008  N  1123 ( 1123-2008-п  )  "Про затвердження переліків 
товарів,  експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,  та обсягів квот у  2009  році" Н А К А 
З У Ю: 

     1. Затвердити Порядок надання Головною  державною  інспекцією захисту  рослин  
Мінагрополітики  погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких 
підлягає ліцензуванню у 2009 році, що додається. 

     2. Головній державній інспекції захисту рослин (Довгань С.В.) забезпечити  подання  
цього  наказу  в  установленому  порядку  на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра Мельника 
С.І. 

http://zakon.rada.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА

 27.04.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту 
зернового складу”, (включаючи порядок сертифікації послуг із зберігання зерна 
та продуктів його переробки з видачею сертифіката відповідності)»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту зернового складу”, (включаючи 
порядок сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки з видачею 
сертифіката відповідності), Міністерство аграрної політики України оголошує про його 
публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений у зв’язку з внесенням 
змін до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 року № 510 “Про забезпечення сертифікації 
зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, 
запровадження складських документів на зерно” та доручення Кабінету Міністрів України від 
20.03.2009 року № 10344/1/1-09 щодо забезпечення реалізації Закону України від 5 лютого 2009 
року № 925-VI “Про внесення змін до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” з 
метою визначення обов’язкових для виконання вимог до зернового складу, що надає послуги із 
зберігання зерна та продуктів його переробки власникам зернових, зернобобових, олійних 
культур та насіння, затвердження порядку сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів 
його переробки з видачею сертифіката відповідності. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного 
впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики 
України за адресою: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за такими адресами: 

Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та 
моніторингу  її  ринку Міністерства аграрної політики України, 

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: n-litvinova@ukr.net;
тел./факс 400-71-30
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,
E-mail: mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua

 27.04.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку видачі сертифіката 
якості зерна та продуктів його переробки при інспектуванні”

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його 
переробки при інспектуванні” Міністерство аграрної політики України оголошує про його 
публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений відповідно до ст. 21 Закону 
України “Про зерно та ринок зерна в Україні”, Закону України “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” з метою визначення процедури видачі сертифіката якості зерна та 
продуктів його переробки, крім хлібобулочних і макаронних виробів, при їх інспектуванні під 
час здійснення експортно-імпортних операцій.
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Проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного впливу 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики України 
за адресою: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього
оголошення за такими адресами:

Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу  
її  ринку Міністерства аграрної політики України, 

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: n-litvinova@ukr.net;
тел./факс 400-71-30
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,
E-mail: mail@dkrp.gov.ua

http://www.minagro.gov.ua

 23.04.2009  ДОВІДКА про оприлюднення проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України " Про визначення таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1089-р “Про 
підготовку спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
проекту “Розвиток конкурентоспроможності  сільського господарства та 
забезпечення безпеки харчових продуктів: модернізація мережі ветеринарних і 
карантинних  лабораторій та лабораторії Національного аграрного 
університету”
Проект розпорядження розроблений Мінагрополітики на виконання доручення 

Кабінету Міністрів України від 18.03.09 № 41387/381/1-06 щодо подальшої підготовки спільних 
зі Світовим банком проектів.

Прийняття розпорядження дозволить привести у відповідність чинне законодавство 
зі станом досягнутих домовленостей між Урядом України та керівництвом Світового банку 
щодо підготовки інвестиційного проекту “Розвиток конкурентоспроможності сільського 
господарства та забезпечення безпеки харчових продуктів: модернізація мережі ветеринарних і 
карантинних лабораторій та лабораторії Національного аграрного університету”. Зазначений 
проект розпорядження Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного акта 
знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України 
www.minagro.gov.ua.  Пропозиції та зауваження до зазначеного розпорядження Кабінету 
Міністрів України надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:   

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24  
Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва або на адресу електронної 

пошти Державного комітету України з питань регуляторної політики 01011 м. Київ, вул. 
Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua   

http://www.minagro.gov.ua

 23.04.2009  Повідомлення про оприлюднення законопроекту 
“Про внесення змін до Закону України  “Про сільськогосподарську дорадчу 
діяльність”
З метою забезпечення громадського обговорення законопроекту “Про внесення 

змін до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики оголошує про його 
публікацію.

Повний пакет документів до законопроекту “Про внесення змін до Закону України 
“Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” розміщено в мережі Інтернет на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики: www.minagro.gov.ua
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e-mail: Stavnicha@minapk.gov.ua

або 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ ,e-mail: mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua

 23.04.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту Закону 
України “Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний 
матеріал”
     З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про

внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал” та аналізу регуляторного
впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України робить оголошення про
його публікацію. 

     Повний пакет документів до проекту Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про насіння і садивний матеріал” розміщено в мережі Інтернет на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.kiev.ua 23 квітня 2009 року.

     Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за адресою: 01011, м. Київ,вул. Арсенальна, 9/11, Державний комітет України з 
питань регуляторної політики та підприємництва e-mail: mail@dkrp.gov.ua та 01001, м. Київ,   
вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики України e-mail: viktoruk@minapk.gov.ua.

http://www.minagro.gov.ua

 15.04.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту 
«Підтвердження відповідності вимог якості і безпечності до зерна кукурудзи, 
що використовується для потреб харчових виробництв».
1.      Статистичний зміст проекту. 
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного 

регламенту «Підтвердження відповідності вимог якості і безпечності до зерна кукурудзи, що 
використовується для потреб харчових виробництв» розроблено на виконання Закону України 
„Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”  і відповідно до 
наказу Мінагрополітики України   від 13.05.2008р. №294. 

 Метою Технічного регламенту «Підтвердження відповідності вимог якості і
безпечності до зерна кукурудзи, що використовується для потреб харчових виробництв» є
створення бази основних нормативних-правових актів, гармонізованих до вимог ЄС, 
формалізація вимог на методи та методики контролю зерна кукурудзи, що дозволятимуть
отримувати її задекларований рівень безпечності та якості, запобігатимуть недобросовісній
практиці, а також підтверджуватимуть відповідність на основі законодавства України. 

Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного
регулювання зернового ринку, де виробляється, використовується та імпортується зерно
кукурудзи, захист від надходження неякісної продукції та усунення технічних бар’єрів у
торгівлі, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної
продукції з зерна кукурудзи та подальшому розвитку міжнародної торгівлі. 

2.      Назви структурних підрозділів Мінагрополітики, що розробляли проект, 
адреса та телефони. 

Департамент розвитку аграрного ринку, тел. 278-80-49,e-mail: 
standart@minapk.gov.ua, вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001. 

3. Інформація про спосіб оприлюднення проекту акта. 
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного

регламенту «Підтвердження відповідності вимог якості і безпечності до зерна кукурудзи,
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що використовується для потреб харчових виробництв» розміщено на веб-сайті
Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua

4. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від 
фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань та спосіб їх надання. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань 
приймаються розробником акта протягом одного місяця з дня оприлюднення електронною 
поштою на адресу: standart@minapk.gov.ua та до ДП «УкрІСГАГВ» за адресою: 07402, Київська 
обл., м. Бровари, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 5, факс (04494) 5-31-46, e-mail: 
VISHAGI@ukr.net. 

http://www.minagro.gov.ua

 15.04.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту 
«Процедури оцінки зберігання борошномельної продукції».
1.      Статистичний зміст проекту. 
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 

регламенту «Процедури оцінки зберігання борошномельної продукції» розроблено на 
виконання Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності”  і відповідно до наказу Мінагрополітики України   від 13.05.2008р. №294. 

Метою Технічного регламенту «Процедури оцінки зберігання борошномельної 
продукції» є створення бази основних нормативних-правових актів, гармонізованих до вимог 
ЄС, формалізація вимог на методи та методики контролю борошномельної продукції, що 
дозволятимуть отримувати її задекларований рівень безпечності та якості, запобігатимуть 
недобросовісній практиці, а також підтверджуватимуть відповідність на основі законодавства 
України. 

Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного
регулювання ринку борошномельної продукції, де виробляється, використовується та
імпортується, захист від надходження неякісної борошномельної продукції та усунення
технічних бар’єрів у торгівлі, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності вітчизняної борошномельної продукції та подальшому розвитку
міжнародної торгівлі. 

     2.      Назви структурних підрозділів Мінагрополітики, що розробляли проект, 
адреса та телефони. 

Департамент розвитку аграрного ринку, тел. 278-80-49,e-mail: 
standart@minapk.gov.ua, вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001. 

3. Інформація про спосіб оприлюднення проекту акта. 
 Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 

регламенту «Процедури оцінки зберігання борошномельної продукції» розміщено на веб-сайті 
Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua 

4. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від 
фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань та спосіб їх надання. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань
приймаються розробником акта протягом одного місяця з дня оприлюднення електронною
поштою на адресу: standart@minapk.gov.ua та до ДП «УкрІСГАГВ» за адресою: 07402, Київська
обл., м. Бровари, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 5, факс (04494) 5-31-46, e-mail: 
VISHAGI@ukr.net. 

http://www.minagro.gov.ua
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 15.04.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту 
«Процедури оцінки зберігання основних зернових культур».

1.Статистичний зміст проекту. 
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 

регламенту «Процедури оцінки зберігання основних зернових культур» розроблено на 
виконання Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності”  і відповідно до наказу Мінагрополітики України   від 13.05.2008р. №294. 

Метою Технічного регламенту «Процедури оцінки зберігання основних зернових 
культур» є створення бази основних нормативних-правових актів, гармонізованих до вимог ЄС, 
формалізація вимог на методи та методики контролю зернової продукції, що дозволятимуть 
отримувати її задекларований рівень безпечності та якості, запобігатимуть недобросовісній 
практиці, а також підтверджуватимуть відповідність на основі законодавства України. 

Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного регулювання
зернового ринку, де виробляється, використовується та імпортується зерно, захист від
надходження неякісної зернової продукції та усунення технічних бар’єрів у торгівлі, що, в свою
чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної зернової продукції та
подальшому розвитку міжнародної торгівлі. 

2.Назви структурних підрозділів Мінагрополітики, що розробляли проект, адреса та 
телефони. 

Департамент розвитку аграрного ринку, тел. 278-80-49, e-mail: standart@minapk.gov.ua, 
вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001. 

3. Інформація про спосіб оприлюднення проекту акта. 
 Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 

регламенту «Процедури оцінки зберігання основних зернових культур» розміщено на веб-сайті 
Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua

4. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від 
фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань та спосіб їх надання. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань
приймаються розробником акта протягом одного місяця з дня оприлюднення електронною
поштою на адресу: standart@minapk.gov.ua та до ДП «УкрІСГАГВ» за адресою: 07402, Київська
обл., м. Бровари, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 5, факс (04494) 5-31-46, e-mail: 
VISHAGI@ukr.net. 

http://www.minagro.gov.ua

 14.04.2009  Повідомлення до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України  "Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на 
виготовлення сухих виноматеріалів"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “ та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство 
аграрної політики України оголошує про його публікацію.

"Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на виготовлення сухих 
виноматеріалів"

Повний пакет матеріалів до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики  
України: www.minagro.kiev.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування   оголошення 
за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: 
lav@minagro.gov.ua та Державний комітет України з питань регуляторної політики та 
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua

http://www.minagro.gov.ua
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 10.04.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання 
коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським 
господарствам”
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до Закону України Про фермерське господарство» від 
03.03.2009 року № 1048-VI та на виконання доручення Прем’єр-міністра України Тимошенко 
Ю.В. від 20.02.2009 р. № 8797/0/1-09 за результатами наради з питань підтримки розвитку 
фермерських господарств від 17 лютого 2009 року.

З метою отримання зауважень та пропозицій пропонуємо зацікавленим фізичним та 
юридичним особам розглянути зазначений проект. 

Інформацію надсилати на поштову та електронну адресу розробника. Розробник: 
Мінагрополітики. 

Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.
Електронна адреса розробника: reform@minapk.kiev.ua
Зауваження від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань приймаються протягом 

місяця з дня оприлюднення проекту на сторінці в мережі Internet.
Пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань надаються в письмовій 

формі.
Одночасно зауваження та пропозиції можуть бути надіслані до Державного 

комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Поштова адреса : 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
Електронна адреса : mail@dkrp.gov.ua.
http://www.minagro.gov.ua

03.04.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до Порядку використання у 2009-2013 роках бюджетних
коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів та постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого
2009 р. № 199”

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів
України  “Про внесення змін до Порядку використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, 
що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів та постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. № 199” 
та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту, Міністерство аграрної політики України
3 квітня 2009 року оголошує про його публікацію.

Зазначений проект постанови розроблено у зв’язку з багаточисельними зверненнями з 
регіонів щодо розбіжностей, які виникають при застосуванні Порядку використання коштів на 
місцях та з метою удосконалення механізму компенсації кредитних ставок за кредитами банків. 

Прийняття даного нормативно-правового акта надасть можливість удосконалити 
механізм державної підтримки кредитного забезпечення підприємств агропромислового 
комплексу, зробивши його більш зрозумілим та таким, що забезпечить сільськогосподарських 
товаровиробників необхідними для них умовами для отримання компенсаційних коштів з 
державного бюджету для здешевлення залучених кредитів.

Цього можна досягти виключно шляхом затвердження проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання у 2009-2013 роках бюджетних 
коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через 
механізм здешевлення кредитів та постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. 
№ 199”.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України розміщено 
в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики України: 
www.minagro.gov.ua .
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за такими адресами: 

Міністерство аграрної політики України,
вул. Хрещатик 24,
01001, м. Київ, 
E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул. 

Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
E-mail: mail@dkrp.gov.ua

http://www.minagro.gov.ua

 02.04.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку видів діяльності, на 
які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану 
вартість"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до переліку видів діяльності, на які поширюються норми 
статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію.

  Основною метою підготовки проекту постанови є реалізація в повному обсязі 
норм Закону № 168 в частині розповсюдження спецрежиму і на такі види діяльності як 
обробка, переробка та/або консервація продукції, одержаної в результаті здійснення тих видів 
діяльності, які передбачені Переліком за умови, якщо така продукція вирощується, 
відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо платником 
податку на додану вартість (крім їх придбання в інших осіб), якщо така обробка, переробка 
та/або консервація здійснюються безпосередньо платником податку або на давальницьких 
умовах.

Повний пакет документів до проекту розміщено в мережі Інтернет на офіційному 
веб - сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за наступними адресами: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик, 
24, м. Київ, 01001, е-mаіl: kirsenko@minapk.gov.ua та Державний комітет України з питань 
регуляторної політики та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mаіl: 
mail@dkrp.gov.ua

http://www.minagro.gov.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ

 30.04.2009 Украина и Япония реализуют 14 инвестпроектов в АПК 
 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Министерство аграрной политики договорилось с 
представителями японских компаний реализовать 14 инвестпроектов в аграрной отрасли, в 
частности, в направлениях развития оптовых сельскохозяйственных рынков, повышения 
эффективности животноводческой и молочной отраслей, производства биотоплива, переработки 
растениеводческой продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики. 
Соответствующее совещание было проведено в Минагрополитики; по итогам совещания был 
разработан и принят комплекс дальнейших мер по реализации общих украинско-японских 
инвестиционных проектов. В обсуждении приняли участие специалисты Минагрополитики, 
представители японской корпораций «Марубени» и «Мицуи», руководители украинских 
аграрных бизнесов-структур, отраслевых и общественных организаций 
Агро Перспектива 

 30.04.2009 Аграрии Черниговской области используют новую технологию 
прямого посева No-till

 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Аграрии 7 районов Черниговской области в весенне-
полевой кампании используют технологию прямого посева No-till, которая позволяет 
осуществлять сев культур без какой-либо предварительной обработки почвы. Об этом 
сообщили в пресс-службе главного управления агропромышленного развития 
облгосадминистрации.

В прошлом году по технологии минимального или прямого посева с использованием 
специальных почво-посевных комплексов работали несколько передовых хозяйств области, 
таких как ООО "Дружба-нова" Варвинского района, ООО "Агрикор" Прилуцкого района и 
некоторые другие. В этом году технология No-till уже используется аграриями Бахмацкого, 
Бобровицкого, Варвинского, Козелецкого, Куликовского, Нежинского и Сребнянского районов, с 
ее помощью уже засеяно около 30 тыс. га.

Сев по технологии No-till экономит горючее (в 3-4 раза), не нарушает биологический 
баланс земли, повышает урожайность и общий экономический эффект. Кроме того, прямой 
посев не нуждается в увлажнении почвы, что очень важно для засушливых территорий. 
Зерно Он–Лайн

 30.04.2009 Закон об алкогольном и дизтопливном акцизе частично вступил в 
силу

 «Агро Перспектива» (г. Киев) — С сегодняшнего дня вступают в силу отдельные нормы 
Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора", 
предусматривающий повышение с 1 июля 2009 г. ставок акцизного сбора на алкогольные 
напитки, а с 1 ноября - на тяжелые дистилляты (дизельное топливо).

Вместе с тем, сегодня вступает в силе норма, согласно которой ежегодно, начиная с 2010 
года, ставки акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки подлежат индексации 
на индекс потребительских цен за прошлые 12 календарных месяцев (за период с июня года, в 
котором проводится индексация, до июня предыдущего года). Кабинет Министров Украины не 
позднее 1 августа должен публиковать в официальных печатных изданиях ставки акцизного 
сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса 
потребительских цен. Проиндексированные ставки акцизного сбора вступают в силу с 1 января 
каждого следующего года, начиная с 1 января 2011 года.

Закон принят парламентом 31 марта 2009 г. и на днях подписан Президентом Украины. 
Сегодня опубликован в официальном издании парламента "Голос Украины" и 
правительственном издании "Урядовий кур'єр".

ЛIГАБiзнесIнформ
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 29.04.2009 Украина: Фрукты не выдержали температуры
 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Апрельские заморозки нанесли вред не только посевам 

зерновых культур, но и значительно снизили перспективы урожая фруктов, поскольку завязь 
плодовых деревьев была повреждена из-за холодов.

Арктический воздух уничтожил большую часть завязи цветущих плодовых деревьев. 
Особенно пострадали посадки в Крыму и Приазовье — традиционных регионах —
поставщиках фруктов. Наибольший урон нанесен деревьям абрикосов, черешни, а также 
практически уничтожен урожай ранней земляники. Пострадали слива, алыча и ранние яблоки, 
однако перспективы урожая этих культур будут зависеть от того, продолжатся ли заморозки в 
ближайшие несколько дней. В Приазовье заморозки в апреле — традиционное явление, 
отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Алпеев, и совпадают они с цветением 
абрикосов. 

Крымские чиновники также заняты оценками нанесенного холодами ущерба. Как 
сообщил замминистра аграрной политики Крыма Николай Полюшкин, обобщенные данные 
мониторинга будут известны через несколько дней. «Все хозяйства сейчас проводят анализ, 
сдают образцы в лаборатории, чтобы определить степень повреждения деревьев. Конечно, уже 
понятно, что потери есть, но их масштабы пока только оцениваются,— говорит он.—
Пострадали абрикос, персик, яблоня». По данным экспертов, в большинстве областей Украины 
можно ожидать существенного снижения урожайности абрикоса, персика и черешни из-за 
повреждений, нанесенных заморозками. Похолодание нанесло вред и другим культурам. В 
некоторых фермерских хозяйствах Херсонской области погибло до 90% высаженной рассады и 
повреждены значительные площади овощей.

В силу малой зависимости соковой промышленности от отечественного сырья неурожай 
фруктов не приведет к значительным изменениям в отрасли. Удельный вес импортного сырья 
(соковых концентратов) в структуре производства украинских витаминных напитков составляет 
около 80%. Однако на удорожание отечественного сырья (которого можно ожидать, если 
сбудутся пессимистичные прогнозы снижения урожая) может наложиться подорожание 
импортного продукта. По данным участников рынка соков, с начала 2009 г. многие виды сырья 
стали дешевле, однако фактически в Украине они стали менее доступны из-за обесценивания 
национальной валюты. «Ведь покупая сырье за валюту, производители предлагают своим 
потребителям конечную продукцию на территории Украины в гривне и никак иначе»,—
отметили в одной из компаний. 

Напомним, что из-за апрельских заморозков ожидается гибель 10-20% посевов озимых 
и яровых культур. В основном пострадали сельхозпроизводители южных и восточных областей. 
По данным экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, 50% ранних яровых в восточных 
регионах погибли по причине заморозков. Тем не менее вчера Юлия Тимошенко заявила, что 
есть все основания ожидать урожай зерна-2009 на уровне прошлого года, когда были собраны 
рекордные 53 млн. т.

Согласно официальному прогнозу производства продукции сельского хозяйства 
Министерства аграрной политики Украины, ожидается, что в Украине в текущем году урожай 
картофеля и овощей увеличится на 0,5%, бахчевых культур — на 18,4%, плодов и ягод — на 
0,8% и винограда — на 1%.
WebArgo

28.04.2009 Министерство агрополитики Украины и Министерство сельского 
хозяйства и развития регионов Венгрии 

«Агро Перспектива» (г. Киев) — Министерство аграрной политики Украины и 
Министерство сельского хозяйства и развития регионов Венгрии сегодня подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. 

С украинской стороны соглашение подписал министр аграрной политики Украины 
Юрий Мельник, с венгерской - министр сельского хозяйства и развития регионов Венгрии 
Йожеф Граф. Церемония подписания состоялась в рамках официального визита Президента 
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Украины Виктора Ющенко в Венгрию в присутствии глав двух государств, сообщает 
пресс-служба главы украинского государства.

Согласно договору соответствующие подразделения министерств обеих стран, в 
обязанности которых входят рассмотрение конкретных проектов, программ совместной 
деятельности и выполнения общих мероприятий по сотрудничеству, будут осуществлять работу 
по внешнеэкономическому сотрудничеству по таким направлениям: 

- растениеводство, семеноводство; 
- охрана прав на сорта растений; 
- животноводство, улучшение племенного поголовья животных, а также создание 

благоприятных условий относительно селекционной работы в животноводстве; 
- пищевая и перерабатывающая промышленность; 
- биотопливо и биоэнергетика; 
- создание эффективных рыночных структур; 
- торговля сельскохозяйственной и пищевой продукцией на взаимовыгодной основе; 
- сельскохозяйственные исследования, образование, учеба и повышение квалификации 

профильных специалистов. 
РБК-УКРАИНА 

 28.04.2009 Как зернотрейдерам возмещают НДС
 «Агро Перспектива» (г. Киев) — В марте 2009г. зернотрейдерам было возмещено более 

1 млрд.грн. налога на добавленную стоимость. Об этом сообщила Государственная налоговая 
администрация. Эти средства были направлены через Аграрный фонд на закупку горюче-
смазочных материалов, удобрений и т.д. На апрель 2009г. предусмотрено для возмещения около 
300 млн.грн.

Согласно разработанному правительством механизму, НДС компенсируется 
зернотрейдерам при условии, что на эти средства будет закуплено зерно в Аграрном фонде.

Общая подтвержденная задолженность по возмещению НДС перед зернотрейдерами 
составляет 1,3 млрд.грн. С начала 2009г. экспортировано 2,4 млн.т зерна. 
СовЭкон

 28.04.2009 Внебиржевой рынок растительного масла
 «Агро Перспектива» (г. Киев) — В первой декаде апреля цены предложения заводов-
переработчиков на партии сырого подсолнечного масла составляли UAH5250-5400/т, EXW, 
USD690-720/т, СРТ, порт Черного моря, USD710-740/т, FOB, порт Черного моря. Закупочные 
цены на продукт — UAH4900-5250/т, EXW, USD680-700/т, СРТ, порт Черного моря, USD690-
720/т, FOB, порт Черного моря. Цена предложения на партии рафинированного 
дезодорированного подсолнечного масла — UAH6500-7800/т, EXW. 
Масложир Украины

 27.04.2009 Тимошенко благодарна аграриям за валютный баланс Украины
 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает, 

что благодаря аграриям Украина удерживает свой валютный баланс. Об этом она заявила 
сегодня на церемонии вручения чернобыльцам ордеров на квартиры в городе Кагарлык 
(Киевская область).

Ю.Тимошенко подчеркнула: "Благодаря аграриям у нас сегодня не так плохо с валютой. 
Потому что именно благодаря тому, что вдвое больше мы собрали урожай в прошлом году, и 
сегодня весь мир покупает наше зерно качественное и по абсолютно нормальной рыночной 
цене, мы удерживаем валютный баланс страны". 

ЛIГАБiзнесIнформ
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4. ДІЯЛЬНІСТЬ ІРАР

У квітні 2009 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків

підготували до друку наступні видання:
 №8 журналу «Теорія і практика ринків»;
 брошура «Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка»;
 1 та 2 розділи  брошури по оподаткуванню ( готується розділ 3);

підготували матеріали для наступних друкованих видань:
 коментарі на запитання журналу «Вісник кредитної кооперації», який готує матеріал 

про фінансову підтримку села, зокрема фермерів і домогосподарств;
 матеріали для підготовки статті у журналі  «Агросектор» на тему «Про вплив 

членства в СОТ на розвиток галузі тваринництва»;

надали наступні інтерв’ю та консультації:
 консультації для ВРУ та Мінагрополітики  щодо підготовки до розгляду у другому 

читання Проекту Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції»;
 консультації для журналу «Агросектор» з актуальних питань аграрної політики;
 консультації для Асоціації агроекологів України з актуальних питань аграрної 

політики;
 консультації для Спілки сільських жінок України щодо участі в програмі 

«Об’єднаймось заради реформ» (UNITER);
 консультації для Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин щодо 

підготовки комітетських слухань з питань залучення інвестицій в АПК;
 консультації для Мінекономіки  з питань оптових ринків;
 консультації для Секретаріату Президента України з актуальних питань аграрної 

політики;
 консультації для УААН щодо проекту Законів України «Про самоврядні господарські 

об’єднання в агропродовольчій сфері» та «Про саморегулівні організації»;
 консультації для Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл» 

(МБФ «ХПІ») в частині підготовки проекту з розвитку громадських пасовищ;
 лекція на тему: «Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з урахуванням 

вимог СОТ» (для голів сільських рад).( на прохання Інституту післядипломної освіти 
Національного університету природокористування і біоресурсів);

 консультації начальнику Департаменту Мінагрополітики з проблемних питань 
продовольчої безпеки;

брали участь у наступних заходах: 
 загальні збори відділення аграрної економіки та земельних відносин УААН;
 зустріч 8 квітня 2009 року із радником із сільського господарства посольства ФРН 

паном Фолькером з питань співпраці із журналом «Теорія і практика ринків». 
Організатор зустрічі – Спілка аграрних журналістів;

 слухання «Інвестиційна політика в галузі АПК: необхідність партнерства влади, бізнесу 
та аграрної громадськості» 22 квітня 2009 року;

 нарада у Мінагрополітики з питань розвитку земельних відносин;
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 нарада У Всеукраїнському союзі сільськогосподарських підприємств з питань 
земельних відносин;

 нарада у Президента України (14 квітня 2009) з питань фінансового стану підприємств 
агропромислового комплексу та ситуації у тваринницькій галузі;

 нарада у Прем’єр-міністра України (09 квітня 2009) на тему « Про формування мережі 
кооперативних оптово-роздрібних ринків з реалізації сільськогосподарської продукції 
та розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації»;

 ІІІ Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України» у якості члена 
журі. На конкурсі ІРАР встановив власну грошову премію, яка вручена учаснику 
конкурсу Сергію Решновецькоу за кращу роботу на тему «Як зберегти інтелектуальний 
потенціал України?»;

 круглий стіл на тему: «Суспільний і приватний сектори в сталому розвитку зернового 
сектору  України», організатори – ФАО (Продовольча та сільськогосподарська 
організація Об’єднаних Націй)  та ЄБРР (Європейский банк реконструкції  та розвитку);  

 нарада з актуальних питань аграрної політики (нова техніка і технології, кооперація, 
громадські організації в АПК). Організатори -  Всеукраїнський союз 
сільськогосподарських підприємств та Мінагрополітики);

 нарада на базі Чернігівського Інституту АПВ  з питань спільного формування пакету 
консалтингових послуг для керівників та фахівців господарств регіону, щодо виходу на 
світові ринки;

та у розробці наступних документів:

 матеріали для розгляду на РНБОУ питання «Про звіт Кабінету Міністрів України 
щодо результатів першої річниці членства України в СОТ» (спільно з Українською 
аграрною конфедерацією);

 матеріали та заходи щодо реєстрації нової редакції проекту Закону України “Про 
Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» (у 
співпраці з Комітетом ВРУ з питань аграрної політики і земельних відносин);

 концепція проекту «Підвищення спроможності фермерських господарств та 
особистих селянських господарств ефективно використовувати бюджетні 
кошти». Передано держфонду підтримки фермерських господарств;

 проект Закону України «Про саморегулівні організації»;
 огляд статусу та практики діяльності зарубіжних оптових ринків сільськогосподарської 

продукції;
 проект Указу Президента України «Про деякі заходи щодо поліпшення фінансового 

стану сільськогосподарських виробників та розвитку тваринництва», внесено 
пропозиції в частині стимулювання розвитку кредитних спілок, підтримки створення 
культурних пасовищ тощо;

 проект постанови Кабінету Міністрів України, що передбачає утвердження технічного 
регламенту зернового складу, розроблений за участі фахівців ПГО «ІРАР»
Міністерством аграрної політики України;

 проекти 6-ти технічних регламентів України, розроблених фахівцями ПГО «ІРАР», 
      та 1-го – розробленого спільно з ІТЦР УААН (подані до Мінагрополітики );
 проекти 9- ти  національних стандартів України, гармонізованих на основі 

міжнародних стандартів зернового напрямку, розроблені за участі фахівців ПГО «ІРАР» 
та Дніпропетровського державного аграрного університету (подані до проходження 
державної експертизи Інституту стандартизації);

 пропозиції до КМУ стосовно взаємодії за напрямками реалізації рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну 
безпеку України».
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Експерт ГО «Інститут розвитку аграрних ринків» Козловська М.В., пропонує 
вашій увазі коментар  на тему: 

                                Коментарі
 щодо Рішення РНБО  про біологічну  безпеку України

Президент України Віктор Ющенко своїм Указом № 220/2009 «Про біологічну безпеку 
України» ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (документ 
оприлюднено на офіційному сайті глави держави  27 лютого 2009 року). 

Зокрема, РНБО визнає існуючий стан біологічної безпеки таким, що не відповідає 
національним інтересам та вимогам національної безпеки України (зокрема, за напрямками 
«посилення негативного впливу біологічних факторів на населення, можливість виникнення 
загроз біологічного походження, пов'язаних із розвитком сучасних біотехнологій та появою 
синтетичної біології, проявами біотероризму, відсутністю чітких правил поведінки при 
здійсненні генетично-інженерної діяльності та роботі з небезпечними біологічними агентами»).

 З метою виходу з такого стану, серед пріоритетних завдань органів виконавчої влади 
визначено здійснення системних заходів з ефективної організації систем біобезпеки держави, 
протидії проявам біотероризму, захисту населення від безконтрольного та протиправного 
розповсюдження генетично модифікованих організмів, збереження здорового та безпечного 
природного середовища. 

Поставлені в цьому рішенні завдання мають єдність з проблемами реалізації Україною 
Угоди про санітарні та фіто санітарні бар’єри (за програмою вступу до СОТ), по яких 
визначений термін до кінця 2010 р. Враховуючи дуже низькі темпи реалізації цієї Угоди, що 
зосереджені переважно на базі Мінагрополітики, слід вважати безумовно позитивним фактором 
винесення проблематики біобезпечності на рівень національних управлінських структур. 
Іншою суттєвою ознакою прогресивності рішення є визнання потреби в сучасному 
лабораторному та інформаційному забезпеченні, а також нормативно-правовій підтримці.  

Зокрема, в розрізі окремих передбачених Рішенням доручень Кабінету Міністрів 
України,  вбачається за доцільне здійснити наступну конкретизацію за базовими напрямками 
(див. таблицю).

На наш погляд, створення координаційної групи з національної біобезпеки при Кабінеті 
Міністрів України та застосування запропонованих заходів дозволить оперативно та на 
сучасному світовому рівні вирішити поставлені РНБО завдання і слугуватиме прогресу 
держави, в комплексі з вирішенням питань щодо вступу до СОТ та Євроінтеграції.

Доручення РНБО Кабінету 
Міністрів України

Коментар експерта

1) опрацювати у місячний строк 
питання щодо створення 
органу, відповідального за 
організацію постійного 
моніторингу і виявлення 

Створення такого органу бажано поєднати з 
Європейськими та світовими тенденціями, щодо 
функціонування системи регулювання біобезпечності, що з 
2002 р.1 здійснюється надвідомчою структурою і координує 
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біологічних загроз; зусилля центральних відомств з безпечності продукції 
аграрної та харчової сфери2.

 З 2004 р. створений спеціалізований орган ЄС –
Комітет захисту здоров’я споживачів, довкілля та 
харчової безпеки (The Committee on Environment, Public 
Health and Food Safety)3, що діє в загальній структурі 
Керівного наукового Комітету ЄС4, в комплексі з 
вищезазначеним Європейським Органом з безпечності 
харчових продуктів (European Food Safety Authority (EFSA)). 
Всі структури третіх країн, що мають намір взаємодіяти з 
ЄС за різноманітними програмами біобезпечності, повинні 
мати у себе аналогічні структури5 та методологію їх 
функціонування, а також подавати спеціальні звіти, що за 
сукупністю вимог підлягає підтвердженню комісією ЄС.

До сфери діяльності Комітету захисту здоров’я 
споживачів, довкілля та харчової безпеки ЄС віднесені 
наступні питання:

1. Екологічна політика та заходи захисту довкілля, 
зокрема:

 вода, повітря, управління відходами, небезпечні 
речовини, рівні шуму, зміни клімату, біологічна 
різноманітність;

 життєздатний розвиток суспільства; 
 міжнародні та національні заходи, спрямовані на 

захист довкілля; відновлення екологічних 
пошкоджень; 

 суспільний (громадянський) захист;
 Європейська агенція з питань довкілля.

2. Охорона здоров’я, першочергово:
 Програми та певні заходи в галузі охорони здоров’я;
 Фармацевтична та косметична продукція;
 Аспекти боротьбі з біотероризмом.

3. Проблеми безпечності харчової продукції, зокрема:
Маркування та безпечність продовольства;
Ветеринарне законодавство стосовно запобігання ризикам 
здоров’ю людей;
Система охорони здоров’я в процесах контролю в харчовому 
ланцюзі.6

2) забезпечити розроблення з 
у р а х у в а н н я м  міжнародного 

Україна приєдналась до Конвенції з біологічної 
різноманітності (1992 р., Ріо-де-Жанейро), що має ще 
паралельну назву парадигма інвайронменталізму, але не має 

                                                                                                                                                  
2 Постанова (ЄС) № 178/2002 Європейського Парламенту і Ради від 28 січня 2002 р., що встановлює 
загальні принципи і вимоги харчового законодавства, засновує Європейський орган по безпеці харчових 
продуктів і викладає процедури, що стосуються безпечності харчових продуктів
3 Commission Decision 97/579/EC of 23 July 1997 setting up Scientific Committees in the field of consumer 
health and food safety
4 Commission Decision 97/404/EC of 10 June 1997 setting up a Scientific Steering Committee

5 (a) the Scientific Committee on Consumer Products (hereinafter SCCP).

  (b) the Scientific Committee on Health and Environmental Risks (hereinafter SCHER).

  (c) the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (hereinafter SCENIHR).

6 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/home
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досвіду та схвалити до 1 жовтня 
2009 року в установленому 
порядку Концепцію державної 
програми біобезпеки та 
біологічного захисту;

діючої Національної стратегії біологічної різноманітності, 
створення якої передбачене згаданою конвенцією. Ця 
стратегія має стати загальним політичним інструментом i 
планом дій, спрямованих на усвідомлення, охорону, 
збалансоване i розумне використання біологічної 
різноманітності як національного багатства України7. 
Створення такої стратегії повинне охоплювати широке коло 
проблем політики, економіки, екології i використання 
ресурсів країни, і в комплексі з питаннями біобезпеки 
повинна бути інтегральною частиною єдиного 
національного плану збалансованого розвитку України. 
Її розробка i виконання буде мати неабияке значення, як 
внесок нашої держави у ноосферну діяльність міжнародної
спільноти та основа переговорів з міжнародними 
організаціями щодо фінансування технологій, науки, освіти і 
екологічних проектів України.

В реалізації цього завдання заслуговують уваги 
підходи ЄС та США з розроблення 5-7-річних національних 
програм (зокрема, визначені Законодавством ЄС8), що 
починаються з принципового порівняння національних 
реалій та досвіду інших країн, з подальшим оприлюдненням 
таких аналітичних матеріалів. Наступним кроком є широке 
професійне та громадське обговорення моделей 
розроблення таких проектів, що подають усі зацікавлені в 
такій діяльності структури. По завершенні розробок 
національних проектів, здійснюється наступний супровід та 
навчання фахівців, з аналітичними оглядами оперативної 
інформації за кожним напрямком реалізуємих програм. 
        Серед 5 ключових напрямків Спільної аграрної 
політики ЄС, три напрямки підпорядковані загальним 
проблемам біобезпеки – за напрямками збереження довкілля 
та безпечності харчової продукції (до яких віднесено якість 
харчових товарів, органічне сільське господарство, 
контроль застосування генетично-модифікованих 
організмів). Два напрямки стосуються міжгалузевих питань, 
зокрема: 1) міжвідомчих програм з фінансування 
(цілеспрямована допомога тощо), статистичного та 
інформаційного забезпечення; 2) питання загальної 
організації харчових і аграрних ринків та їх правового 
забезпечення. 

Всі програми з поточного і перспективного 
розширення ЄС також сфокусовані навколо пріоритетних 
програм з біобезпечності (як в розрізі окремих країн, так і 
міжнаціональних, зокрема діючий напрямок «Приморський 
бізнес та рибництво: зовнішні відносини та їх розширення»,  
за яким Україна може активно співробітничати вже в 
поточний період).

створення та особливості 
формування національної 

Методика виявлення біологічних загроз розвивається 
комплексно з питаннями збереження біорізноманітності9. Ця 
діяльність базується на законодавчо затвердженому 

                                                                                                                                                  
7 Ситник К. Інвайронменталізм – сучасна ідеологія людства // 
http://anvsu.org.ua/index.files/Articles/Sytnik.htm
8 11957E043. TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART TWO -
FOUNDATIONS OF THE COMMUNITY, TITLE II - AGRICULTURE, ARTICLE 43
9 Decision II/5 of 17 November 1995 of the Conference of the Parties to the Convention to develop a Protocol on 
biosafety 
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системи виявлення біологічних 
загроз; 

узгодженні термінології, процедурних підходів, 
класифікаторів, методології оцінювання ризиків та систем 
інформаційної підтримки10.

За галузевими напрямками, зокрема, це завдання 
вирішується через інтеграцію системи агросередовищних  
індикаторів11 для моніторингу стану довкілля в Спільну 
Аграрну політику (САП)12. Рада Європи у Хельсінкі (1999 р.) 
схвалила стратегію цих інтеграцій до САП з включенням 
таких об’єктів як вода, використання землі, зміни клімату та 
якості повітря, а також природні ландшафти, біорізномаїття, 
збереження природних ресурсів як суттєвіших елементів 
довгострокового сталого сільського господарства. Рада 
Європи у Ґетеборзі (2001 р.) підтвердила стратегію сталого 
розвитку ЄС, яка вимагає брати до уваги економічний, 
соціальний і природоохоронний ефекти. На підставі цих 
рішень у 2001 році було  ідентифіковано 35 
агросередовищних індикаторів, а пізніше визначено 
ідентифікацію потенційних джерел даних та інформації, що 
потрібна для оперування індикаторами, оскільки понад 40% 
території ЄС-25 зайнято сільським господарством. У вересні 
2002 року розпочалaся програма IRENA (Indicator Reporting
on the Integration of Environmental Concerns into Agriculture
Policy) – інтеграції індикаторів щодо захисту середовища у 
САП, що закінчилась наприкінці 2005 р. У схваленні Радою 
Європи Стратегії Сталого Розвитку (ССР) у 2006 р. 
визначено, що сталий розвиток повинен бути інтегрований у 
політиці на всіх рівнях при прийнятті головних рішень щодо 
повного знання їх впливу на економіку, соціальну сферу і 
середовище. Оскільки інтеграція захисту середовища у САП 
є динамічним процесом, що потребує постійного 
моніторингу, тому агро-середовищні індикатори є 
ключовими інструментами, що слугують цілям політики:

- забезпечувати інформацією щодо 
поточного стану і поточних змін в умовах 
аграрного середовища;

- вплив сільського господарства на 
середовище;

- оцінювати  вплив політики сільського 
господарства і середовища на управління 
фермами відносно середовища;

- інформувати щодо рішень у сфері 
політики відносно сільського господарства і 
середовища;

- ілюструвати громадськості 
взаємозв’язок з агро-середовищем.

приведення законодавства
України, що регулює питання 
біологічної безпеки та 
біологічного захисту, у 
відповідність із міжнародними 

Європейські вимоги до національних та 
загальноєвропейських (в т.ч. зацікавлених третіх країн) 
систем викладені у комплексі правових актів, що об’єднані в 
одному правовому напрямку, за директорією законодавства 
ЄС «Environment, consumers and health protection / Consumers
/ Protection of health and safety» (Довкілля, споживачі та 

                                                                                                                                                  
10 Cartagena protocol on biosafety to the convention on biological diversity - Declaration by the European 
Community in accordance with article 34(3) of the convention on biological diversity
11 COM(2006) 508 final. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE 
EUROPEAN PARLIAMENT. Development of agri-environmental indicators for monitoring the integration of 
environmental concerns into the common agricultural policy {SEC(2006) 1136}
12 Переклад В.І. Власова, в процесі співробітництва з ПГО «ІРАР» за напрямком Євроадаптації 
національного законодавства харчової та аграрної сфери
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вимогами; захист здоров’я). Цей напрямок охоплює близько 4 000 
регуляторних актів загально галузевих («горизонтальних») ті 
спеціалізованих за окремими напрямками («вертикальних») 
вимог.

З огляду на викладене, потребує також невідкладного 
вирішення проблематика гармонізації національної системи 
правового забезпечення (законів, технічних регламентів та 
підтримуючих стандартів), адаптованих до вимог ЄС, з 
процесами розроблення, затвердження і впровадження 
Європейських правових актів (де, наприклад, налічується 
лише 10 типів правових посилань між актами, що 
потребують формування адекватного інформаційно-
правового апарату до національних гармонізованих актів).




