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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

У К А З 
від 18 листопада 2011 року № 1051/2011 

Про звільнення М. Поєдинка з посади Голови Державної 
інспекції сільського господарства України 

  
Звільнити ПОЄДИНКА   Миколу   Сергійовича   з  посади  Голови Державної 

інспекції сільського господарства України.  
  http://www.president.gov.ua/ 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

У К А З 
від 29 листопада 2011 року № 1086/2011 

Про призначення С. Тригубенка Головою Державної інспекції сільського 
господарства України 

  
Призначити ТРИГУБЕНКА Сергія Миколайовича  Головою  Державної 

інспекції сільського господарства України.  
http://www.president.gov.ua/ 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

У К А З 
від 16 грудня 2011 року № 1185/2011 

Про звільнення О. Григоровича з посади заступника Голови Державної інспекції 
сільського господарства України 

  
      Звільнити ГРИГОРОВИЧА  Олександра    Івановича   з   посади заступника  
Голови  Державної  інспекції  сільського  господарства України.  

http://www.president.gov.ua/ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ЗАКОН    

від  15 листопада 2011 року № 4029 
Про внесення змін до Загальнодержавної цільової економічної програми 

проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих 
речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у 
харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки 

  
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
 
      1. Внести  до Загальнодержавної цільової економічної програми проведення  
моніторингу  залишків   ветеринарних   препаратів   та забруднюючих   речовин  у  
живих  тваринах,  продуктах  тваринного походження і кормах,  а також у харчових 
продуктах, підконтрольних ветеринарній службі,  на 2010-2015 роки,  затвердженої 
Законом України від 4 червня 2009 року (Відомості  Верховної  Ради України, 2009 р., 
N 42, ст. 636), такі зміни:  

у тексті  додатка  1  слова  "Держкомветмедицини",  "МОН"  та "Національний 
аграрний університет"  замінити  відповідно  словами "Держветфітослужба    України",    
"МОНмолодьспорт   України"   та "Національний  університет  біоресурсів   та   
природокористування України";  
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у графі  "Головний  розпорядник  бюджетних  коштів" додатка 2 слово "МОН" 
замінити словами "МОНмолодьспорт України";  
 у графі "Найменування завдання та  заходу"  додатка  4  слова "Національний 
аграрний університет" замінити словами "Національний університет біоресурсів та 
природокористування України".  

 
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  

  http://zakon1.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 1 листопада 2011 року № 3973 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 
до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду 

 
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
 
      1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Земельного і 
Водного кодексів України щодо земель водного фонду N 8693), поданий Кабінетом 
Міністрів України.  
 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики   та   
земельних   відносин    доопрацювати    зазначений законопроект  з урахуванням 
зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на 
розгляд  Верховної  Ради України у другому читанні.  

http://zakon1.rada.gov.ua 
                      

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 1 листопада 2011 року № 3974 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 13 
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" 

щодо врегулювання розбіжностей при субсидіюванні підприємств 
  
      Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
  

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до  статті  13  
Закону  України "Про державну підтримку сільського господарства   України"   щодо   
врегулювання   розбіжностей   при субсидіюванні  підприємств  (реєстр.  N  9026),  
поданий Кабінетом Міністрів України.  
 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики    та    
земельних   відносин   доопрацювати   зазначений законопроект з урахуванням 
зауважень і пропозицій суб'єктів  права законодавчої  ініціативи  та внести його на 
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.  

http://zakon1.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 1 листопада 2011 року № 3970 
Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розмежування 

земель державної та комунальної власності 
  
 Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
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      Проект Закону   України   про   внесення   змін   до   деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення  процедури  розмежування земель  державної  та  
комунальної  власності  (реєстр.  N  9104), поданий Кабінетом  Міністрів  України,  
повернути  суб'єкту  права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

 http://zakon1.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А 

від 9 грудня 2011року № 4151 
Про прийняття за основу проекту Закону України про ринок земель 

 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  

 
1. Прийняти  за  основу  проект  Закону  України  про  ринок земель (реєстр. N 

9001-д), поданий народними депутатами України  - членами Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної політики та земельних відносин Калетніком Г.М. та іншими.  

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

 http://zakon1.rada.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 2 листопада 2011 р. № 1134 
Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
  

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону  України  "Про землеустрій" 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:  
 
      Затвердити Порядок   розроблення   проектів  землеустрою,  що забезпечують   
еколого-економічне   обґрунтування   сівозміни   та впорядкування угідь, що додається.  
 

ПОРЯДОК 
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують 

еколого-економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь 

 1.  Цей  Порядок  визначає  механізм   розроблення   проектів землеустрою,  що  
забезпечують  еколого-економічне   обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
(далі - проект землеустрою).  

2. Проект   землеустрою  розробляється  з  метою  організації 
сільськогосподарського      виробництва      і       впорядкування сільськогосподарських    
угідь    у    межах    землеволодінь   та землекористувань для  ефективного  ведення  
сільськогосподарського виробництва,  забезпечення  раціонального  використання та 
охорони земель,   створення   сприятливого   екологічного   середовища   і покращення 
природних ландшафтів.  

3. Проект   землеустрою  розробляється  на  підставі  рішення відповідного   
органу   виконавчої   влади,    органу    місцевого самоврядування  або  суду  про  
проведення робіт із землеустрою та укладеного  відповідно  до  нього  договору   між   
землевласником (землекористувачем) та розробником проекту землеустрою.  

4. Розробником  проекту  землеустрою  може  бути юридична або фізична особа, 
яка має ліцензію на проведення відповідних робіт із землеустрою (далі - виконавець).  
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5. Замовником   проекту   землеустрою   може  бути  сільська, селищна, міська 
рада або районна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація,    
землевласник,    землекористувач   (далі   - замовник).  

6. Для розроблення проекту  землеустрою  замовник  укладає  з виконавцем 
відповідний договір, істотними умовами якого є вартість і строки (не більш як три 
місяці) проведення робіт із землеустрою.  

До договору замовник додає копії документів,  що  посвідчують право  на  
земельну ділянку (у разі їх наявності),  рішень органів виконавчої влади,  органів 
місцевого самоврядування  чи  суду  про проведення  робіт  із землеустрою,  а також 
агрохімічного паспорта поля,  земельної ділянки,  історії полів за останні  три  -  п'ять 
років та у разі наявності актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та 
ґрунтових обстежень.  

7. Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання на його 
розроблення, складеного з урахуванням нормативів оптимального співвідношення     
культур     у     сівозмінах      в      різних природно-сільськогосподарських регіонах,  
затверджених  постановою Кабінету Міністрів  України  від  11  лютого   2010   р.   N   
164, та оптимального співвідношення угідь і затвердженого замовником.  

8. Проект землеустрою складається із:  
1) завдання на розроблення проекту землеустрою;  

 2) пояснювальної записки, в якій зазначаються дані про об'єкт землеустрою,  
виконавця  та  опис проведених робіт із землеустрою, еколого-економічні 
обґрунтування проектних рішень щодо організації полів  сівозміни,  упорядкування  
угідь  та передбачених заходів з охорони земель, план переходу до прийнятної 
сівозміни;  
 3) текстових матеріалів:  

рішень органів   виконавчої    влади,    органів    місцевого самоврядування чи 
суду про проведення робіт із землеустрою;  

матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань;  
 матеріалів ґрунтових обстежень;  

копій агрохімічних паспортів полів, земельних ділянок;  
 копій документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх 
наявності);  
 матеріалів історії полів за останні три - п'ять років;  
 матеріалів погодження та затвердження проекту землеустрою;  
 4) графічних матеріалів:  

плану існуючого   стану   використання   земель   у   розрізі землеволодінь та 
землекористувань,  угідь,  обмежень,  обтяжень та особливих умов використання 
земель;  
 схеми розміщення попередників сільськогосподарських культур;  
 плану агровиробничих груп ґрунтів та рельєфу;  
 схеми агротехнологічних груп ґрунтів;  

плану організації      землеволодінь      (землекористувань), впорядкування  угідь,  
розміщення  виробничих  будівель  і споруд, об'єктів інженерної та  соціальної  
інфраструктури  та  заходів  з охорони земель;  

плану організації  території  сівозміни  (проектування  полів сівозміни  з  
визначенням  їх  типів  і   видів,   з   урахуванням спеціалізації   сільськогосподарського   
виробництва,   чергування сільськогосподарських культур у сівозміні);  

матеріалів перенесення    в    натуру     (на     місцевість) запроектованих полів 
сівозміни.  

9. Проект  землеустрою  погоджується з відповідною сільською, селищною,  
міською радою або районною, Київською, Севастопольською міською 
держадміністрацією.  
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10. Погоджений    проект   землеустрою   підлягає   державній експертизі 
землевпорядної  документації  в  установленому  законом порядку.  

11. Після отримання позитивного висновку державної експертизи 
землевпорядної  документації  проект  землеустрою   затверджується замовником.  
 12. Відомості  затвердженого проекту землеустрою підлягають в установленому 
порядку внесенню до державного земельного кадастру.  
 13. Копії матеріалів, отриманих у результаті проведення робіт із землеустрою,  
розробник передає до місцевого фонду документації із землеустрою. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 30 листопада 2011 р. № 1237 
Про новий склад наглядової ради Аграрної біржі 

  
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
На часткову  зміну  пункту  1  постанови  Кабінету  Міністрів України від 24 

лютого 2010 р.  № 196 "Деякі питання Аграрної біржі" затвердити  новий  склад  
наглядової  ради  Аграрної   біржі,   що додається.  
  

СКЛАД 
наглядової ради Аграрної біржі 

  
 БЕЗУГЛИЙ                - перший заступник Міністра аграрної 
Микола Дмитрович              політики та продовольства, голова  

                             наглядової ради  
 

КВАША                   - директор департаменту економічного 
Сергій Миколайович            розвитку і аграрного ринку  
                               Мінагрополітики, заступник голови  

                       наглядової ради  
 

АРТЕМЕНКО              - начальник відділу біржової торгівлі 
Ірена Іванівна                та організованих ринків товарних  
                               ресурсів управління розвитку ринків  
                               департаменту розвитку реального  
                               сектору економіки Мінекономрозвитку,  
                               секретар наглядової ради  
 
ВАШЕШНІКОВ            - директор департаменту правової та 
Микола Олександрович        законопроектної роботи Мінагрополітики  
 
КАЛІНІН                - директор департаменту реєстрації, 
Олександр Миколайович       ліцензування та дозвільних процедур  
                            Держфінпослуг  
 
НОВІКОВ                 - голова Аграрного союзу України 
Геннадій Володимирович       (за згодою)  
 
СОЛОДКИЙ                - виконуючий обов'язки завідувача 
Микола Олександрович        кафедри біржової діяльності  
                            Національного університету  
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                               біоресурсів і природокористування  
                               України (за згодою)  
СТАРИНЕЦЬ              - завідувач секретаріату Комітету 
Олександр Георгійович        Верховної Ради України з питань  

                      аграрної політики та земельних  
                               відносин (за згодою)  
 
ТИВОДАР                            - заступник начальника управління 
Тарас Михайлович              фінансів АПК та природоохоронних  
                               Заходів - начальник відділу  
                               фінансів в галузях агропромислового  

                      комплексу департаменту фінансів  
                               виробничої сфери та майнових відносин  
                               Мінфіну 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 грудня 2011 р. № 1222-р                              
       Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству аграрної політики та продовольства на 2011 рік  
 

  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України 
здійснити у межах загального обсягу  бюджетних призначень,   передбачених   
Міністерству   аграрної  політики  та продовольства на 2011 рік у загальному  фонді  
державного  бюджету,  перерозподіл  видатків  державного  бюджету  шляхом 
зменшення обсягу видатків розвитку за програмами 2801150 "Державна підтримка  
сільськогосподарських  обслуговуючих  кооперативів"  на суму  5000  тис.  гривень  та  
2801170  "Фінансування  заходів  по захисту, відтворенню  та  підвищенню  родючості  
ґрунтів"  на суму 5000 тис.  гривень і збільшення обсягу таких видатків за програмою 
2801590   "Часткове   відшкодування   вартості  будівництва  нових тепличних 
комплексів" на суму 10000 тис. гривень.  
 2. Забезпечити:  
 Міністерству аграрної політики та продовольства -  погодження перерозподілу    
видатків,    передбаченого    пунктом   1   цього розпорядження,  з  Комітетом  
Верховної  Ради  України  з   питань бюджету;  

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 7 грудня 2011 р. № 1263 
Про утворення територіальних органів Державного агентства рибного 

господарства 
  
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
     Утворити як юридичні  особи  публічного  права  територіальні органи Державного 
агентства рибного господарства,  реорганізувавши шляхом  перетворення  юридичні  
особи,  які  належать   до   сфери управління Агентства, за переліком згідно з додатком. 

http://www.kmu.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А 

від 12 грудня 2011 р. № 1300 
Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського 

господарства 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
     1. Утворити як юридичні особи публічного права  територіальні органи  Державної  
інспекції  сільського господарства за переліком згідно з додатком.  
     2. Установити,  що територіальні органи,  утворені  згідно  з пунктом  1  цієї 
постанови,  є правонаступниками Державної хлібної інспекції Автономної Республіки 
Крим,  обласних державних  хлібних інспекцій,  установ Української державної 
насіннєвої інспекції, що реорганізуються шляхом  приєднання  до   територіальних   
органів, утворених  згідно  з  пунктом 1 цієї постанови,  та територіальних органів 
Державного  комітету  із  земельних  ресурсів,  у  частині виконання   такими   
територіальними   органами   повноважень   із здійснення  державного  контролю  за  
використанням  та   охороною земель.  
     3. У  розділі  2  додатка  1  до постанови Кабінету Міністрів України від  3  вересня  
2008  р.  N  791 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь,  відділів, 
інших структурних підрозділів Київської міської та районної у  м.  Києві державних 
адміністрацій" виключити позицію "інспекція державного технічного нагляду".  
     4. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, Київській та  
Севастопольській  міським  державним  адміністраціям вжити    заходів   щодо   
ліквідації   в   установленому   порядку Республіканської  державної   інспекції   
закупівель   та   якості сільськогосподарської продукції, Державної інспекції по нагляду 
за технічним станом машин і обладнання при Раді міністрів  Автономної Республіки   
Крим,   інспекцій   державного   технічного  нагляду, інспекцій  якості  та  формування  
ресурсів  сільськогосподарської продукції   обласних,   Київської   та   
Севастопольської  міських державних адміністрацій та передачі  закріпленого  за  ними  
майна відповідним  територіальним органам,  утвореним згідно з пунктом 1 цієї 
постанови.  
     5. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету Міністрів України 
згідно з переліком, що додається.  
     6. Ця  постанова  набирає чинності з дня опублікування,  крім пунктів 3-5 цієї 
постанови,  які  набирають  чинності  з  1  січня 2012 року.  

 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ 

Державної інспекції сільського господарства 
     Державна інспекція   сільського   господарства  в  Автономній Республіці Крим  
     Державна інспекція  сільського  господарства   у   Вінницькій області  
     Державна інспекція   сільського   господарства  у  Волинській області  
     Державна інспекція      сільського       господарства       в Дніпропетровській області  
     Державна інспекція   сільського   господарства   в  Донецькій області  
     Державна інспекція  сільського  господарства  в  Житомирській області  
     Державна інспекція  сільського  господарства  в Закарпатській області  
     Державна інспекція  сільського  господарства  в   Запорізькій області  
     Державна інспекція       сільського       господарства в Івано-Франківській області  
     Державна інспекція  сільського   господарства   в   Київській області  
     Державна інспекція  сільського господарства в Кіровоградській області  
     Державна інспекція  сільського  господарства   в   Луганській області  
     Державна інспекція   сільського   господарства  в  Львівській області  
     Державна інспекція сільського  господарства  в  Миколаївській області  
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     Державна інспекція сільського господарства в Одеській області  
     Державна інспекція   сільського  господарства  в  Полтавській області  
     Державна інспекція  сільського  господарства  в   Рівненській області  
     Державна інспекція сільського господарства в Сумській області  
     Державна інспекція  сільського  господарства в Тернопільській області  
     Державна інспекція  сільського  господарства  в   Харківській області  
     Державна інспекція   сільського  господарства  в  Херсонській області  
     Державна інспекція  сільського  господарства  в  Хмельницькій області  
     Державна інспекція   сільського   господарства  в  Черкаській області  
     Державна інспекція  сільського  господарства  в  Чернівецькій області  
     Державна інспекція  сільського  господарства  в Чернігівській області  
     Державна інспекція сільського господарства в м. Києві  
     Державна інспекція сільського господарства в м. Севастополі  
  

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

  
     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996  р. N 59  "Про  
затвердження  Типового  положення  про інспекцію державного технічного  нагляду  
обласної,  Київської  та Севастопольської  міської  державної  адміністрації".  
     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1568 "Про 
затвердження Типового положення про інспекцію  якості  та  формування  ресурсів  
сільськогосподарської продукції    обласної,    Севастопольської    міської    державної 
адміністрації".  
     3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1406 "Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України".  
     4. Пункт 4 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 
затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від 26 вересня 2002 р.  N  1446.  
     5. Пункт  31  змін,  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету  Міністрів  України  від 17 липня 2003 р. N 1106.  
     6. Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  17  листопада 2004 р.  N  1533 "Про 
внесення змін до Типового положення про інспекцію державного  технічного  нагляду  
обласної, Київської  та  Севастопольської  міської  державної адміністрації".  
     7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009  р. N 438 "Про внесення 
змін до Типового положення про інспекцію державного технічного  нагляду  обласної,  
Київської  та Севастопольської   міської   державної  адміністрації". 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 12 грудня 2011 р. N 1269-р 

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству аграрної політики та продовольства на 2011 рік 

  
     1. Здійснити  у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству аграрної політики  та  продовольства  на 2011   рік,  перерозподіл  
видатків  загального  фонду  державного бюджету  шляхом  зменшення  видатків  
розвитку   за бюджетними    програмами   2801020   "Розробка   та   впровадження 
комплексної інформаційної системи Міністерства  аграрної  політики та  продовольства  
України"  на  76  000  тис.  гривень  і 2801190 "Селекція  в  тваринництві  та   
птахівництві   на   підприємствах агропромислового  комплексу"  на 18 650 тис.  
гривень і збільшення обсягу таких видатків за бюджетною програмою  2801240  
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"Здійснення фінансової  підтримки  суб'єктів  господарювання  агропромислового 
комплексу  через  механізм  здешевлення  кредитів  та  компенсації лізингових 
платежів" на 94 650 тис. гривень.  
     2. Забезпечити:  
     Міністерству аграрної  політики та продовольства - погодження перерозподілу   
видатків,   передбаченого    пунктом    1    цього розпорядження,   з  Комітетом  
Верховної  Ради  України  з  питань бюджету;  
     Міністерству фінансів - після зазначеного погодження внесення відповідних змін до 
розпису державного бюджету.. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 01 листопада 2011 р. № 587 
Про затвердження Інструкції з товарознавчої оцінки та маркування м’яса 

 
Відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

та з метою забезпечення суб'єктами господарювання на ринку м'яса належної якості 
харчових продуктів для захисту життя і здоров'я людини 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Інструкцію з товарознавчої оцінки та маркування м’яса, що 

додається. 
2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) забезпечити подання цього наказу 

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного державного 

інспектора ветеринарної медицини України від 12.06. 97 № 19 «Про затвердження 
Інструкції по клеймуванню м'яса», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
25.09. 97 за № 447/2251 (із змінами). 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Сеня О.В. 
www.minagro.kiev.ua 

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
від 22 листопада 2011 р. № 647 

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики  від 28.12.2005 № 759 
 
Відповідно до статті 12 Закону України "Про молоко та молочні продукти", 

наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я 
України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики від 21.01.2005 № 24/28/18 "Про затвердження Порядку ведення реєстру 
атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2005 за № 100/10380, на підставі 
подання за результатами проведення атестації виробництва молока, молочної сировини 
і молочних продуктів атестаційних комісій відповідних територіальних органів 
виконавчої влади з питань аграрної політики та з метою інформування про суб'єкти 
господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних 
продуктів, 

 НАКАЗУЮ: 
1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України від 28.12.2005 № 

759 "Про внесення до Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і 
молочних продуктів суб'єктів господарювання" (зі змінами) такі зміни:  
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1.1. Виключити з Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини 
і молочних продуктів (далі – Реєстр) суб’єктів господарювання, які здійснюють 
виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 1. 

1.2. Внести до Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють 
виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 2. 

2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) в десятиденний термін повідомити 
суб'єктів господарювання про факт їх виключення з Реєстру та забезпечити 
розміщення даних Реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
www.minagro.kiev.ua 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 12 - 

 
 
 

Випуск 
№63 (52) 
10 січня 

2012 року 

2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та 
агропромислового комплексу в народному господарстві" (щодо надання 
індивідуальним сільським забудовникам державних пільгових кредитів)»  
Номер, дата реєстрації: 7209/П1 від 03.11.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Вручено для розгляду (15.11.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення механізму використання земель оборони” 
Номер, дата реєстрації: 6644-д від 11.11.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Закон прийнято (22.12.2011) 

 
Метою прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони” є правове 
врегулювання питань, пов’язаних із розпорядженням земельними ділянками, що 
вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, зокрема тими, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого військового майна, яке відчужується. Зазначену мету 
планується досягти шляхом визначення основних правових засад розпорядження цими 
земельними ділянками у ст.ст. 77, 128 Земельного кодексу України, ст. 6 Закону 
України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України” та ст. 4 Закону 
України “Про використання земель оборони”.  

Проект Закону розроблений та доопрацьований на виконання Постанови 
Верховної Ради України № 4028–VI від 15.11.2011 р. з метою вдосконалення механізму 
розпорядження земельними ділянками, що вивільняються в процесі реформування 
Збройних Сил України, а також вдосконалення використання земель оборони.  

Існуюча редакція Земельного кодексу України та Законів України “Про 
використання земель оборони”, “Про правовий режим майна у Збройних Силах 
України” не дозволяє здійснювати відчуження нерухомого військового майна разом із 
земельним ділянками, на яких воно розташоване, що унеможливлює належне 
виконання завдань із наповнення спеціального фонду Державного бюджету України. 

Проектом Закону передбачається вдосконалення положень Земельного 
кодексу України, Закону України “Про використання земель оборони” та Закону 
України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”, що дасть можливість 
здійснення реалізації нерухомого військового майна, в тому числі разом із земельними 
ділянками, на яких воно розташоване. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення механізму використання земель оборони» 
Номер, дата реєстрації: 6644-дП від 15.11.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Постанову підписано (22.11.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності» 
Номер, дата реєстрації: 9495 від 24.11.2011 
Ініціатор: Народні депутати України Бевзенко В.Ф., Терещук С.М., Ткач Р.В., 
Мельник С.А. 

 
Основною метою законопроекту є відмова від розроблення проектів землеустрою 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності, проектів землеустрою 
щодо формування земель комунальної власності, та проведення розмежування земель 
державної та комунальної власності за принципом «в силу закону». 

Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» 
був прийнятий Верховною Радою України ще на початку 2004 року та передбачав 
проведення розмежування земель державної та комунальної власності за проектним 
принципом, фактично шляхом проведення інвентаризації всіх земельних ділянок як 
державної та комунальної, так і приватної власності. 

З моменту прийняття Земельного кодексу Україні із загальної кількості проектів 
затверджено лише 73 на загальну площу 165,91 тис. гектарів, але право власності навіть 
на вказані землі до цього часу не зареєстровано. Головною вадою існуючого Закону, 
яка робить Закон таким, що навряд чи буде реалізований в повному обсязі, є надмірно 
висока вартість виготовлення проектів, а також надмірно складний порядок їх 
погодження. Вказана ситуація є наслідком недосконалості норм вказаного Закону з 
наступних підстав. 

1. Застосування передбаченого ним принципу розмежування земель неодмінно 
матиме своїм наслідком невідповідність правової долі земельної ділянки та об'єктів 
нерухомого майна, які на ній розташовані. Це створить передумови для непорозумінь 
між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при реалізації 
права власності на вказані об'єкти. 

2. Недоцільним є віднесення виключно до державної власності земель під 
об'єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними об'єктами, що мають 
національне та загальнодержавне значення, адже зміна власності на зазначені землі 
жодним чином не впливає на режим їх використання. Крім того, Законом не було 
врегульовано, як бути в ситуації, коли національний чи загальнодержавний статус 
відповідний об'єкт отримав вже після проведення розмежування. 

3. Недоцільним також є віднесення до державної власності земель під водними 
об'єктами загальнодержавного значення, адже в такому випадку формування земельних 
ділянок для розміщення гідроспоруд, інших об'єктів, які одночасно розміщуються 
одночасно на землях дна водойми та суходолу, в межах населених пунктів буде 
неможливим. Крім того, режим використання водних об'єктів є єдиним для всіх форм 
власності і потреба у додатковому захисті водних об'єктів шляхом віднесення їх до 
державної власності, відсутня. 

Враховуючи викладене, існує об'єктивна необхідність зміни підходів до 
розмежування земель державної та комунальної власності на законодавчому рівні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих 
видів господарської діяльності» 
Номер, дата реєстрації: 9503 від 25.11.2011 
Ініціатор: Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України 
 

Метою прийняття цього проекту Закону є посилення національної безпеки при 
обігу фумігантів - особливо небезпечних хімічних препаратів, які по своїй дії в 
газоподібному стані повністю охоплюють товар та можуть діяти як зброя масового 
ураження, та правове врегулювання роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами. 
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Крім того, прийняття законопроекту надасть можливості суб’єктам 
господарювання професійно здійснювати ліцензований вид господарської діяльності – 
фумігацію не тільки об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин 
рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й в 
інших випадках. 

Проект Закону розроблено з метою врегулювання дієвого контролю за обігом 
фумігантів та за пропозицією Ради підприємців при Кабінетові Міністрів України, 
Всеукраїнської громадської організації “Фумігаційна асоціація” та Громадської 
організації “Українська асоціація фумігації і захисту рослин”. 

За останній період в Україні побільшало випадків отруєння людей засобами захисту 
рослин від шкідників при застосуванні особливо небезпечного методу обробки – фумігації. 

Фумігація – це обробка хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю 
або головним чином охоплює товар. При фумігації застосовують високотоксичні 
пестициди (фуміганти), які відносяться до речовин 1-го класу небезпеки та діють на 
ентомологічні організми через органи дихання. 

За рахунок хімічного впливу на життєві процеси дія фумігантів може завдавати 
довготривалої шкоди або призводити до смертельних наслідків тварин та людей.  

Необхідно зауважити, що існують інсектициди фумігантної дії для обробки 
продуктів харчування, в складі яких відсутні сигнальні елементи (запах, колір), що є 
також небезпечним при використанні. 

Особливе занепокоєння викликає вільний продаж фумігантів на ринку України 
та їх зручність і простота у використанні, оскільки таблетки або плейтси починають 
діяти, виділяючи токсичний газ, з моменту взаємодії з атмосферним повітрям, що може 
призводити до використання цих препаратів не за призначенням, в тому числі і в 
терористичних цілях.  

На сьогоднішній день законодавчо врегульовано ліцензований вид 
господарської діяльності – фумігація виключно об’єктів регулювання, що визначені 
Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через  державний кордон 
України та карантинні зони.  

В інших випадках фуміганти можуть застосовуватись без контролю. Крім того, 
ці препарати можуть продаватись в роздріб та використовуватись будь-якими особами.  

Ця проблема потребує уваги та державного регулювання шляхом внесення змін 
до законів України “Про карантин рослин” та “Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності”, “Про пестициди і агрохімікати”. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення доповнень до 
Земельного кодексу України (щодо права громадян України на отримання 
земельної частки (паю) 
Номер, дата реєстрації: 5072/П від 25.11.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Вручено для розгляду (06.12.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення доповнень до 
Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на землю 
сільськогосподарськими підприємствами)» 
Номер, дата реєстрації: 5071/П від 25.11.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Вручено для розгляду (06.12.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо 
припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для 
суспільних потреб) 
Номер, дата реєстрації: 9557 від 08.12.2011 
Ініціатор: Народні депутати України  Матвієнко А.С., Бевзенко В.Ф., Мельник 
С.А.,  Терещук С.М. 

 
Метою законопроекту є внесення змін до Земельного кодексу України, Законів 

України «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності,для 
суспільних потреб чи з мотивів суспільної  необхідності» та удосконалення окремих 
положень вказаних законодавчих актів. 

Практика застосування норм чинного законодавства при оформленні права на 
землю під об’єкти, пов’язані з проведенням ЄВРО-2012, для спорудження 
магістральних ліній електропередачі, інших об’єктів енергетики підтвердила наявність 
прогалин у законодавчих актах і необхідність удосконалення ряду положень. Зокрема, 
не врегульованими є питання щодо відведення для суспільних потреб земель державної 
та комунальної власності, які передані в оренду, та порядку розірвання договорів 
оренди. Аналогічні проблеми існують і щодо договорів емфітевзису та суперфіцію. 

Юридичні особи, які ініціюють викуп земельних ділянок для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності, через брак коштів у місцевих бюджетах не 
можуть своєчасно реалізовувати інвестиційні програми щодо загальнодержавних 
проектів. Можливість використання для цього власних коштів законом не передбачена. 

Вимагають удосконалення правові положення щодо викупу частини земельної 
ділянки, визначення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які 
надаватимуть земельні ділянки, викуплені для суспільних потреб, порядку припинення 
договорів емфітевзису та суперфіцію, нотаріального посвідчення згоди  землевласника 
на викуп земельної ділянки. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму 
використання земель оборони» 
Номер, дата реєстрації: 6644-дП1 від 09.12.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Постанову підписано (17.12.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон «Про внесення змін до Закону України  «Про державну підтримку 
сільського господарства України» (щодо підтримки сільськогосподарського 
товаровиробника) 
Номер, дата реєстрації: 9568 від 09.12.2011 
Ініціатор: Народні депутати України Кириленко І.Г., Кравчук В.П., Кошин С.М. 
 

Проект Закону України підготовлено з метою удосконалення державної 
підтримки сільського господарства, необхідністю правового закріплення можливості 
сільськогосподарським підприємствам отримувати знижки на оплату вартості за 
спожиту електроенергію та природній газ, що вироблені в україні, створення 
сприятливих умов для подальшого розвитку вітчизняної сільськогосподарської галузі 
 В останні роки в Україні відбулося значне зростання цін на енергоносії та 
природній газ, зокрема : 2007 рік - електроенергія – 0,40 грн./кВт., газ –1057 грн. за 
1000 м. куб., 2008 рік - електроенергія - 0,70 грн./кВт., газ  – 1906 грн.  за  1000 м.куб.,   
2009 рік - електроенергія - 0,74 грн./кВт., газ - 2616 грн. за  1000 м.куб., 2010 рік - 
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електроенергія  - 0,83 грн./кВт., газ – 3005 грн. за 1000 м.куб., 2011 рік – електроенергія 
- 1,00 грн./кВт., газ – 4560 грн. за 1000 м. куб.  
     Внаслідок зазначеного зростання цін господарюючі суб’єкти у сфері сільського 
господарства несуть значні збитки, що викликає незадоволення     
сільськогосподарських товаровиробників та підвищення соціальної напруги в регіонах. 
     Прийняття зазначеного законопроекту викликано необхідністю застосування 
невідкладних заходів, шляхом надання державної підтримки сільськогосподарським 
виробникам, що надасть можливість створення сприятливих економічних умов для 
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, стимулює 
впровадження прогресивних технологій та сучасних інноваційних розробок, що, в свою 
чергу, є стратегічно важливим, оскільки передбачає продовольчу безпеку держави. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості 
ґрунтів” 
Номер, дата реєстрації: 9585 від 13.12.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 

 
Проект Закону України розроблено з метою відтермінування  на законодавчому 

рівні строків, які необхідні для розроблення проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають 
заходи з охорони земель, порушення яких тягне за собою накладання відповідних 
штрафних санкцій згідно статті 55 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

Згідно  Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо збереження родючості ґрунтів”,  використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва передбачено відповідно до розроблених та затверджених в установленому 
порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування  угідь і передбачають заходи з охорони земель. Без таких 
проектів землеустрою використання земельних ділянок площею понад 100 гектарів, 
тягне за собою накладання штрафів.  

Законом України від 1 червня 2010 року № 2290-VI “Про внесення зміни до 
пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів” було 
проведено розмежування в часі виконання окремих положень  Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості 
ґрунтів”. Накладання штрафів за використання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення без розроблених та затверджених в 
установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування  угідь почнеться з 1 січня 2012 року.  

Нажаль, не всі орендарі та користувачі (в тому числі державні та комунальні 
сільськогосподарські підприємства) встигли розробити відповідні проекти землеустрою 
до зазначеного терміну. Це було зумовлено багатьма факторами, в тому числі і 
проведенням адміністративної реформи, яку було проведено відповідно до Указу 
Президента України № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади”,  відповідно до якої  Державний комітет України із земельних 
ресурсів було реорганізовано у Державне агентство земельних ресурсів України. 

У зв’язку з чим провести роботи і розробити відповідні проекти землеустрою за 
час, який залишився до набрання чинності зазначеним Законом неможливо. Саме цим  
пояснюється необхідність внесення змін запропонованим  проектом Закону України 
“Про внесення змін до Прикінцевих положень  Закону України “Про внесення змін до 
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деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів” та 
продовження строків, які необхідні для розроблення таких проектів землеустрою до 1 
січня 2013 року. 

 http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності» 
Номер, дата реєстрації: 9495/П від 13.12.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
В порядок денний не включено (20.12.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 
до земельного кодексу україни та інших законодавчих актів україни щодо 
проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж 
адміністративно-територіальних одиниць» 
Номер, дата реєстрації: 9408/п від 14.12.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
В порядок денний не включено (20.12.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон  «Про аграрні розписки» 
Номер, дата реєстрації: 9610 від 19.12.2011 
Ініціатор: Народні депутати України Терещук С.М. , Калетнік Г.М. 
 

Прийняття цього законопроекту підкріпить заходи Уряду по розвитку 
кредитування сільськогосподарських товаровиробників, особливо дрібних та середніх, 
які не мають достатньо ліквідного майна для застави крім майнових прав на майбутній 
врожай та молодняка сільськогосподарських тварин. 
 Основна ціль законопроекту – врегулювання правовідносин, пов’язаних з 
оформленням, видачею, обігом, погашенням аграрних розписок - нового інструменту 
кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу такого 
специфічного об’єкту як майбутній врожай та сільськогосподарські тварини. 
 Другорядні цілі, досягненню яких сприяє законопроект – це створення 
механізму перенесення ризиків ринкових змін ціни сільськогосподарської продукції з 
сільськогосподарських товаровиробників на покупців їх продукції, збільшення 
надходжень до місцевих бюджетів населених пунктів – центрів сільськогосподарського 
виробництва, створення інвестиційних переваг для здійснення коротко - та 
середньострокових інвестицій у сільськогосподарське виробництво, інтеграція системи 
інвестування під заставу майбутнього врожаю з системою складських документів. 
 Необхідність прийняття даного закону продиктована ситуацією, що  склалася на 
сьогодні з кредитуванням сільськогосподарських товаровиробників, особливо середніх 
та дрібних, які практично не мають доступу до кредитних ресурсів комерційних банків 
навіть за умови існування державної програми щодо часткового відшкодування 
банківських відсотків.  

Крім того, нові норми адміністрування ПДВ для сільськогосподарських 
підприємств, відповідно до Податкового кодексу України, також не сприяють 
активізації укладання угод між постачальниками матеріально-технічних ресурсів та 
сільськогосподарськими підприємствами, через те, що ПДВ нараховується лише при 
першій операції і постачальники змушені або занижувати ціни на сільськогосподарську 
продукцію, або втрачати свої доходи на суму ПДВ. Як правило, компанії, які 
поставляють мінеральні добрива, засоби захисту рослин та інші ресурси, не здійснюють 
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реалізацію сільськогосподарської продукції, яку вони мають отримати в рахунок 
поставлених ресурсів, і тоді вони мають укладати форвардні угоди з компаніями, які 
займаються експортом чи реалізацією на внутрішньому ринку, але сьогодні це стало 
неможливим через недосконале адміністрування ПДВ.  

З огляду на ці проблемні моменти сільськогосподарські товаровиробники 
повинні мати альтернативні варіанти кредитування, зокрема, одним із таких варіантів 
може бути кредитування під заставу майбутнього врожаю, який успішно функціонує у 
Бразилії, шляхом застосування фінансового інструменту у вигляді розписок-договору 
CPR (Сedula de Produto Rural), які представляють собою обіцянку постачати 
сільськогосподарську продукцію або здійснювати оплату після реалізації своєї 
сільськогосподарської продукції у майбутньому взамін на отримання ресурсів 
(фінансових чи товарних) вже сьогодні для ведення сільськогосподарської діяльності. 

Суть товарних CPR полягає в тому, що після їх випуску та продажу 
сільськогосподарський товаровиробник отримує фінансування в обмін на обов’язок про 
поставку продукції. При цьому в товарній CPR чітко визначена загальна кількість 
продукції, її якість, місце доставки і дата. 

Фінансові розписки видаються тим компаніям-постачальникам чи інвестиційним 
фондам, які не займаються збутом сільськогосподарської продукції. Суть фінансової 
CPR полягає в тому, що сільськогосподарський товаровиробник зобов'язується 
повернути кошти в певний проміжок часу (відповідно договору). Такі розписки 
передбачають, або поточну ціну продукції (на момент укладання угоди), або ціну на 
продукцію на дату розрахунку за розпискою (при кінцевому розрахунку).  

Завдяки використанню такого інструменту в Бразилії обсяги кредитування 
аграрного сектору щорічно складають 5 млрд. доларів США, а сільськогосподарські 
товаровиробники змогли збільшити валове виробництво і урожайність своєї продукції. 

Досвід Бразилії може бути корисним для українських товаровиробників з огляду 
на те, що він дозволить залучити додаткові кредитні ресурси (фінансові чи товарні), 
використовуючи свою продукцію як гарантію оплати під заставу майбутнього врожаю 
чи молодняку худоби. 

Запровадження аграрних розписок дозволить сільськогосподарським 
підприємствам бути менш залежними від державного фінансування та покращити 
процес довгострокового планування їх господарської діяльності. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відповідальності за розкрадання ґрунтів»  
Номер, дата реєстрації: 9607 від 19.12.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Коновалюк В.І. 

 
Законопроектом пропонується збільшити відповідальність передбачену 

Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом 
України за розкрадання чорнозему, що забезпечить збереження основного багатства 
України – української землі.   

На сьогодні все більш поширеним стає злочинне зняття на 
сільськогосподарських полях родючого шару ґрунту (чорнозему) та вивезення його на 
продаж. Користуючись тим, що велика кількість орендарів не обробляє свої поля через 
банкрутство, злочинці налагодили цілий бізнес з продажу чорноземів вантажівками, що 
суперечить чинному в Україні законодавству. 

Механізм злочину дуже простий. Злочинці приїздять на поле, «буртують» 
землю, щоб потім її було зручніше накидати у вантажівки, а згодом на поле 
прибувають вантажівки які вивозять землю.  

Середня вартість однієї вантажівки родючого ґрунту – 800 гривень (близько 
$100). Якщо припустити, що за кожним з оголошень "криється" бодай один вантажний 
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автомобіль, а кожна автівка робить хоча б одну поїздку на день, то йдеться про 240 
тисяч гривень за день – такий приблизний обсяг "чорного ринку". А якщо цю суму 
помножити на кількість робочих днів, то за місяць злочинці можуть отримувати 
близько 5 мільйонів гривень.  

Важливо було б підрахувати, яку ж площу полів вже загублено такими діями. 
Але це зробити дуже складно. Лише на одному з трьох виявлених "обкрадених" полів 
поблизу Харкова родючий шар ґрунту знято на чотирьох гектарах. Тобто вивезено було 
щонайменше 40000 кубометрів чорнозему (якщо припустити, що землю вибирали до 
глибини один метр). У вантажівку в середньому, поміщається 10 кубометрів ґрунту. 
Отже, в кишенях злодіїв, які знищували це поле, осіло не менш як 3 200 000 гривень 
(близько $400 000).  

Після таких дій, поле моментально перетворюється на кар'єр, адже чорну землю 
вибирають аж до глини, а товщина родючого шару подекуди може сягати півтора 
метра. На полі залишаються хаотично розташовані великі ями різного розміру. Після 
таких "процедур" поле на довгі століття втрачає родючість, оскільки природним 
шляхом для відновлення 7 міліметрів чорнозему потрібно близько 100 років, а на 
відновлення всього вивезеного багатства знадобиться понад 10 тисяч років. 

При цьому, такі ділянки взагалі випадають із сільськогосподарського обороту, 
оскільки серед хаотичних канав небезпечно випасати худобу або косити траву. На 
землях, з яких вивезено чорноземи 3-4 роки тому, і досі не росте нічого, окрім найменш 
вибагливих бур'янів. 

Не зважаючи на величезні збитки  та на те, що Конституція України у своїй 
чотирнадцятій статті проголошує: "Земля є основним національним багатством, що 
перебуває під особливою охороною держави", а стаття 168 Земельного Кодексу 
України детально описує, як має здійснюватися охорона ґрунтів відповідальність за ці 
злочини непропорційно мала. Зокрема стаття 2391 Кримінального Кодексу має назву 
"Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель" та в 
залежності від кваліфікації злочину передбачає штрафні санкції від 3 400 грн. до 8 500 
грн., або ж до 5 років позбавлення волі.    

У порівнянні з мільйонними прибутками злочинців та мільярдними збитками 
для України від таких дій, зазначена відповідальність є мізерною.  

Відповідальність за Кодексом України про адміністративні правопорушення 
взагалі сміхотворна за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим 
шаром) земель штраф до  1190 грн.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо посилення контролю за використанням 
земельних ресурсів)» 
Номер, дата реєстрації: 8385/П1 від 21.12.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Постанову підписано (26.12.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 

09.11.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України «Про затвердження Стандартів адміністративної 
послуги «Ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім 
внутрішніх водойм (ставків) господарств» та «Реєстрація риболовних суден у 
Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, внесення до 
них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу риболовного судна» 

 
Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту наказу, 

підготовленого з метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у 
відповідність із законодавством України, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про публікацію проекту наказу «Про затвердження 
Стандартів адміністративної послуги «Ліцензування діяльності, пов'язаної з 
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств» та 
«Реєстрація риболовних суден у Державному судновому реєстрі України або Судновій 
книзі України, внесення до них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад 
екіпажу риболовного судна» в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України: www. minagro.gov.ua. 

Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати до:  
1. Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 

24, м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua). 
2. Державного агентства рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-

А, м. Київ, 04053, dkrg@ dkrg.gov.ua). 
Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та 

пропозиції – один місяць з дня оприлюднення проекту наказу «Про затвердження 
Стандартів адміністративної послуги «Ліцензування діяльності, пов'язаної з 
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств» та 
«Реєстрація риболовних суден у Державному судновому реєстрі України або Судновій 
книзі України, внесення до них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад 
екіпажу риболовного судна». 

 
Проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Стандартів 

адміністративної послуги «Ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом 
риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств» та «Реєстрація риболовних суден 
у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, внесення до 
них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу риболовного судна» 
розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 
506-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються 
Державним агентством рибного господарства та капітанами морських рибних портів» 
та з метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у відповідність із 
законодавством України.  

 
Метою розроблення проекту наказу Мінагрополітики «Про затвердження 

Стандартів адміністративної послуги «Ліцензування діяльності, пов'язаної з 
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств» та 
«Реєстрація риболовних суден у Державному судновому реєстрі України або Судновій 
книзі України, внесення до них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад 
екіпажу риболовного судна» є вдосконалення законодавчого врегулювання питання 
надання адміністративної послуги з видачі ліцензії, копії ліцензії, дубліката ліцензії, 
переоформленої ліцензії для здійснення господарської діяльності, пов'язаної з 
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств та видачі 
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свідоцтва про право плавання під Державним прапором України, суднового білета та 
свідоцтва про мінімальний склад екіпажу риболовного судна. 

Шляхом досягнення вказаної мети є затвердження наказу Мінагрополітики 
«Про затвердження Стандартів адміністративної послуги «Ліцензування діяльності, 
пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) 
господарств» та «Реєстрація риболовних суден у Державному судновому реєстрі 
України або Судновій книзі України, внесення до них змін та видача свідоцтва про 
мінімальний склад екіпажу риболовного судна», подання його на державну реєстрацію 
до Міністерства юстиції України. 

www.minagro.kiev.ua 
 
15.11.2011  
Повідомлення про оприлюднення до наказу Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 
визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства 
аграрної політики України” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та 
продовольства України “Про визнання такими, що втратили чинність деяких наказів 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, 
Міністерства аграрної політики України” та аналізу регуляторного впливу зазначеного 
проекту наказу, Міністерство аграрної політики та продовольства України з 15.11.2011 
року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. 

 
Проект наказу розроблено з метою приведення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) 
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, а також 
порядку контролю за їх додержанням у відповідність до Закону України “Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності”. 

 
Повний пакет документів проекту Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 
визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики 
України” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,  
м. Київ, 01001 
E-mail: vigura@minapk. gov.ua 
 
На даний час спільним наказом Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 
26 лютого 2004 року № 25/52, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 15 
березня 2004 року за № 324/8923, затверджено Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) 
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин. 
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Спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від                6 
червня 2005 року № 48/250, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24 
червня 2005 року за № 681/10961, затверджено Порядок контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і 
реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи 
походження та аномалій тварин. 

23 липня 2009 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку 
ліцензування господарської діяльності”, яким, зокрема, внесено зміни до Закону 
України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. 

У зв’язку з цим, відповідно до статті 6 Закону України “Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності” орган ліцензування, серед іншого, затверджує 
ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок 
контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з 
питань ліцензування, крім випадків, передбачених цим Законом. 

Відповідно до Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 798), Міністерство аграрної 
політики та продовольства України визначено органом ліцензування з торгівлі 
племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження 
та аномалій тварин (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів 
України). 

Пунктом 2 Указу Президента України від 31 травня 2011 року № 634/2011 
“Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України” установлено, що 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є правонаступником, зокрема, 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в 
частині формування та реалізації державної регуляторної політики, державної політики 
з питань розвитку підприємництва, ліцензування та дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності. 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від _______2011 № _______/_______ “Про 
визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики 
України” розроблено з метою приведення Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) 
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин (згідно з 
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), а також порядку контролю 
за їх додержанням у відповідність до Закону України “Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності”. 

www.minagro.kiev.ua 
 
20.11.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України і Національної академії аграрних 
наук України “Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів 
племінної справи у тваринництві”. 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України і Національної академії 
аграрних наук України “Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів 
племінної справи у тваринництві” Міністерство аграрної політики та продовольства 
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України з “________”   2011 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. 

 
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у 

відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.  
 
Повний пакет документів проекту спільного наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України і Національної академії аграрних наук України 
“Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у 
тваринництві”  розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні 
акти”). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими 
адресами:  

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,  
м. Київ, 01001 
E-mail: scherbak@minapk.gov.ua 
 

Положення 
про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві 

I. Загальні положення 
1.1. Визначені у цьому Положенні терміни та поняття вживаються у такому 

значенні: 
племінне стадо – група чистопородних або одержаних за затвердженою 

програмою породного вдосконалення тварин, зареєстрованих в державних  книгах 
племінних тварин, мають порівняно вищу племінну (генетичну) цінність, можуть 
використовуватися в селекційному процесі відповідно до програм селекції; 

статус – певний стан суб’єкта племінної справи у тваринництві, який 
визначається видом і напрямом його діяльності, якістю наявних племінних 
(генетичних) ресурсів та рівнем ведення селекційно племінної роботи; 

свідоцтво – документ, що засвідчує дані суб’єкта племінної справи у 
тваринництві, факт і дату реєстрації в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи 
у тваринництві. 

1.2. Це Положення визначає правила та порядок проведення державної 
реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві в Державному реєстрі суб’єктів 
племінної справи у тваринництві (далі – Держплемреєстр).  

1.3. Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві 
всіх форм власності, яким за наслідками державної атестації в установленому порядку 
присвоєно статус племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного 
птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної 
пасіки та племінного бджолорозплідника, заводської конюшні, іподрому та трендепо, 
селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, 
контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з 
птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства 
(лабораторії) з трансплантації ембріонів та підприємства (лабораторії) з оцінки якості 
тваринницької продукції.  

1.4. Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві 
проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про 
племінні (генетичні) ресурси та суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є 
власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами підприємницької 
діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, 
визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними 
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(генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у 
тваринництві для: 

визначення заходів щодо удосконалення системи селекції у тваринництві; 
ведення селекційно-племінної роботи за породами тварин; 
оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з 

виконанням певних функцій у племінному тваринництві; 
організації системи маркетингу в тваринництві; 
підвищення достовірності сертифікації племінних (генетичних) ресурсів; 
забезпечення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у 

тваринництві. 
II. Правила та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів племінної 

справи у тваринництві в Держплемреєстрі 
2.1. Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві 

проводиться шляхом занесення відповідних даних про них до Держплемреєстру. 
2.2. Реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі 

здійснюється за результатами проведення державної атестації та переатестації суб'єктів 
племінної справи у тваринництві. 

2.3. Створення і ведення Держплемреєстру здійснюється Міністерством 
аграрної політики та продовольства України. 

2.4. Створення і ведення Держплемреєстру включає: 
розробку організаційних і методологічних принципів ведення 

Держплемреєстру; 
забезпечення державного обліку суб’єктів племінної справи у тваринництві, 

племінних стад, племінних (генетичних) ресурсів, що підлягають реєстрації в 
Держплемреєстрі; 

накопичення та аналіз даних, що надходять від суб'єктів племінної справи у 
тваринництві; 

контроль відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєному 
статусу; 

присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві реєстраційного номера; 
видачу свідоцтва про реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві в 

Держплемреєстрі; 
формування та постійне зберігання автоматизованої бази даних про суб’єктів 

племінної справи у тваринництві, актуалізацію даних; 
розробку й удосконалення технології та програмних засобів ведення 

Держплемреєстру; 
інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними 

Держплемреєстру; 
підготовку до друку та щорічне видання Держплемреєстру. 
2.5. Інформаційний фонд Держплемреєстру включає:  
відомості про суб’єктів племінної справи у тваринництві, дані анкети суб'єкта 

племінної справи у тваринництві (додаток 1); 
кількісні та якісні показники продуктивності стада виробничо-господарської 

діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного 
(кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної 
станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного 
бджолорозплідника; 

показники діяльності заводської конюшні, іподрому та трендепо, селекційного 
центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-
випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, 
підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з 
трансплантації ембріонів та підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької 
продукції, яким у встановленому порядку присвоєний статус; 
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дані про ветеринарно-санітарний стан суб’єкта племінної справи у 
тваринництві (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) 
ресурсів); 

реєстраційний номер суб’єкта племінної справи у тваринництві.  
2.6. Для реєстрації в Держплемреєстрі суб'єкт племінної справи у 

тваринництві в місячний термін після присвоєння йому відповідного статусу повинен 
подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України: 

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1); 
кількісні та якісні показники продуктивності стада виробничо-господарської 

діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного 
(кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної 
станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного 
бджолорозплідника станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та 
продовольства Автономної Республіки Крим чи головних управліннях 
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій відповідно (додатки 2-
12); 

кількісні та якісні показники виробничо–господарської діяльності/результати 
діяльності: 

- заводської конюшні (додаток 13); 
- іподрому (додаток 14); 
- трендепо (додаток 15); 
- селекційного центру (додаток 16); 
- підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві та  

підприємства з племінної справи у тваринництві (додаток 17), одержання та 
використання спермопродукції бугаїв-плідників молочних та молочно-м’ясних порід –   
подається узагальнена та за породами (додаток 18); 

- контрольно-випробувальної станції з скотарства (додаток 19); 
- контрольно-випробувальної станції з свинарства (додаток 20); 
- контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного 

напряму продуктивності (додаток 21); 
- підприємства (лабораторії) генетичного контролю (додаток 22); 
- підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 23); 
- підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 

24); 
довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний 

стан суб’єкта племінної справи у тваринництві (крім підприємств, що не є власниками 
племінних (генетичних) ресурсів). 

2.7. Суб'єкти племінної справи у тваринництві, які зареєстровані в 
Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві, повинні подавати 
(надсилати) Міністерству аграрної політики та продовольства України нижчезазначені 
документи. 

2.7.1. Щорічно до 1 лютого: 
кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської 

діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за попередній рік станом на 1 
січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної 
Республіки Крим чи головних управліннях агропромислового розвитку обласних 
державних адміністрацій згідно з пунктом 2.6 цього розділу; 

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний 
стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) 
ресурсів). 

2.7.2. За півріччя до 10 липня: 
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кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської 
діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за півріччя станом на 1 липня 
(додатки 25-29); 

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний 
стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) 
ресурсів). 

2.7.3. Щокварталу до 10 числа наступного кварталу: 
кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської 

діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з початку року на звітну дату 
(додатки 30-31); 

інформацію про корів з продуктивністю 10 000 кг і вище, що закінчили 
лактацію за звітний квартал (додаток 32). 

2.8. У разі реєстрації суб’єкта племінної справи у тваринництві в 
Держплемреєстрі йому присвоюється реєстраційний номер і видається свідоцтво про 
реєстрацію в Держплемреєстрі (додаток 33). 

2.9. Видача свідоцтва здійснюється Міністерством аграрної політики та 
продовольства України в місячний термін від дати надходження документів, 
зазначених у пункті 2.6 цього розділу, безпосередньо суб'єкту племінної справи у 
тваринництві. У разі, якщо суб'єкту племінної справи у тваринництві присвоєно 
декілька статусів, свідоцтво видається на кожний присвоєний статус. 

2.10. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у тваринництві 
відповідно до пунктів 2.6, 2.7 цього розділу, зберігаються протягом трьох років. 

2.11. У разі зміни даних анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві 
суб'єкт племінної справи у тваринництві зобов'язаний подати (надіслати) Міністерству 
аграрної політики та продовольства України в терміни, указані в пункті 2.6 цього 
розділу: 

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві із змінами; 
заяву про зміну даних анкети. 
2.12. Виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з 

Держплемреєстру проводиться за умови: 
позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу за 

наслідками проведення державної атестації (переатестації); 
ліквідації юридичної особи, якій було присвоєно відповідний статус та/або 

ліквідації племінного стада; 
неподання документів, зазначених у пунктах 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 цього 

розділу, понад 60 календарних днів. 
Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у 

тваринництві втрачає чинність з дня виключення суб’єкта племінної справи у 
тваринництві з Держплемреєстру. 

Про факт виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з 
Держплемреєстру Міністерство аграрної політики та продовольства України: 

доводить до відома Міністерства аграрної політики та продовольства 
Автономної Республіки Крим чи Головних управлінь агропромислового розвитку 
обласних державних адміністрацій відповідно щодо втрати чинності свідоцтва про 
реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі при 
позбавленні суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу; 

в 10-денний термін письмово повідомляє суб'єкта племінної справи у 
тваринництві у разі неподання суб’єктом  документів у термін, указаних у пунктах 2.6, 
2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 цього розділу, понад 60 календарних днів. 

III. Прикінцеві положення 
3.1. Дані Держплемреєстру є доступними для зацікавлених осіб. 
Міністерство аграрної політики та продовольства України визначає порядок та 

умови користування даними Держплемреєстру. 
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3.2. Відповідальність за достовірність даних для занесення до 
Держплемреєстру та своєчасність їх подачі несуть суб'єкти племінної справи у 
тваринництві. 

У разі надання недостовірної інформації або неподання документів, 
зазначених у пунктах 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 цього Положення, Міністерство аграрної 
політики та продовольства України розглядає питання щодо виключення суб'єкта 
племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру та позбавлення його відповідного 
статусу. 

 
Приведення нормативно-правових актів міністерства у відповідність до 

Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.  
 Затвердити Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у 

тваринництві та довести його до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві, 
забезпечити ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та 
видання  Положення. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної 
політики України і Української академії аграрних наук від 20.05.2002 № 134/40 “Про 
затвердження Положення про Державний племінний реєстр”, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України  10.06.2002 за № 488/6776 (зі змінами). 

 
www.minagro.kiev.ua 

 
21.11.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України “Про внесення змін до Інструкції з оформлення 
посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про 
адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх 
компетенції” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Інструкції з 
оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів 
про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх 
компетенції” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про 
його публікацію. 

Зазначений проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України “Про внесення змін до Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій 
державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та 
приписів з питань, що належать до їх компетенції” розроблено відповідно до статтей 
188-27, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Головною ціллю проекту наказу є внесення змін до Інструкції з оформлення 
посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про 
адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції, 
в частині доповнення випадків складання протоколу та винесення постанови про 
адміністративне правопорушення. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 
внесення змін до Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій державного 
технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з 
питань, що належать до їх компетенції” та аналіз його регуляторного впливу на 
господарську діяльність оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України. 

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту наказу та аналізу його 
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом 
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місяця з дня публікації даного оголошення за адресою: Державна інспекція сільського 
господарства України, вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190, е-mail: mv@corp2.net. 

 
Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв’язати шляхом 

державного регулювання господарських відносин. 
Статтею 188-27 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачено, що невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного 
нагляду Міністерства аграрної політики України щодо усунення порушень 
нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх 
експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів – тягнуть за собою 
накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб – від восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Прийняття проекту наказу дозволить забезпечити регулювання суспільних 
відносин у сфері організації та здійснення державного нагляду (контролю) в частині 
експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів. 

Головною ціллю проекту наказу є внесення змін до Інструкції з оформлення 
посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про 
адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції, 
в частині доповнення випадків складання протоколу та винесення постанови про 
адміністративне правопорушення. 

www.minagro.kiev.ua 
 
25.11.2011  
Повідомлення про оприлюднення  проекту наказу  Міністерства аграрної 
політики та продовольства України  «Про затвердження Порядку створення 
енотек, зберігання  і використання зразків вин з енотек» 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу  Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку створення 
енотек, зберігання  і використання зразків вин з енотек» та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошувало про 
його публікацію. 

Повний пакет матеріалів до проекту наказу  Міністерства аграрної політики та 
продовольства України «Про затвердження Порядку створення енотек, зберігання  і 
використання зразків вин з енотек» 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 та продовольства України, вул. 
Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: lav@minagro.gov.ua, chenusha@minapk.kiev.ua та 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул. 
Арсенальна, 9/11,     м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua 

 
ПОРЯДОК 

створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек 
I. Загальні положення 
1.1. Цей  Порядок  визначає  процедуру  створення енотек,  призначення їх 

фондів, порядок закладки на витримку, зберігання, догляд за колекційними винами та 
їх використання згідно з призначенням. 
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1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, 
господарська діяльність яких включає виробництво виноградних вин. 

1.3. Енотека − колекція вин, розлитих у пляшки та закладених на колекційну 
витримку. 

1.4. Колекційна витримка вин в енотеці має науково-виробничі та комерційні 
цілі. 

1.5. Положення про енотеку суб’єкта господарювання затверджується наказом 
Міністерством аграрної політики та продовольства України. 

1.6. Положення про дегустаційну комісію суб’єкта господарювання та її склад 
затверджуються наказом суб’єкта господарювання. 

II. Створення енотек  
2.1. Енотеку створюють у спеціальних підвальних приміщеннях, достатньо 

сухих, добре вентильованих, із чітко визначеною температурою. 
2.2. Для закладки на витримку відбираються марочні вина, які після закінчення  

визначеного терміну витримки в дубовій тарі розливаються в пляшки. 
2.3. Розлив вин для закладки здійснюється у тару, передбачену 

законодавством. 
2.4. Пляшки в енотеці розміщуються на спеціальних дерев’яних, цегляних або 

металевих полицях з відділеннями, які називаються казами, у горизонтальному 
положенні. Коркові пробок у пляшках повинні постійно змочуватися вином з метою 
запобігання розсиханню та потраплянню до  пляшки кисню з повітря.  

2.5. Колекційні  вина  енотеки об'єднують у два фонди довготривалової 
витримки: 

колекційний фонд − це зібрання рідкісних вин вітчизняного та  закордонного 
виробництва, що включає в себе прототипи й еталонні марки міцних, десертних і 
столових вин, які зібрані з початку їх виробництва.  

комерційно-рекламний фонд − це фонд, який включає вина, що витримуються 
у пляшках не менше  3 років з метою реалізації в тій самій тарі під найменуванням 
"колекційні". Вони мають відлежку − осад на стінках та дні пляшки, до складу якого 
входять нешкідливі для здоров'я речовини. 

2.6. Закладка на колекційну витримку в комерційно-рекламний фонд 
здійснюється з урахуванням споживчого попиту та наявності вільного місця у галереях. 

2.7. Колекційні вина двох фондів підлягають чіткому обліку та реєстрації. 
Найменування вина, рік врожаю, тип вина, його кондиції та інші дані заносяться до 
спеціального журналу. Кожна партія вина, що міститься в окремій казі, повинна мати 
дерев’яну табличку з чіткими надписами, виконаними, як правило, м’яким олівцем.     

III. Зберігання  зразків вин з енотеки 
3.1. Для закладки на витримку в енотеку відбираються найкращі партії 

марочних вин, які відповідають вимогам нормативної та технологічної документації. 
3.2. Після закінчення терміну витримки марочних вин, встановлених 

технологічними інструкціями, для кожного найменування, проводиться засідання 
дегустаційної комісії суб’єкта господарювання для визначення якості марочних вин і 
визначення щодо закладки до енотеки.  

3.3. На кожне найменування вина, що закладається до енотеки, надається 
посвідчення якості із зазначенням складу купажу, фізико-хімічних показників, 
дегустаційної характеристики і номера протоколу дегустації. 

3.4. Пляшки з вином закупорюються корковими пробками відповідно до вимог 
чинного законодавства та діючої нормативної документації, шийки пляшок 
покриваються сургучем або сумішшю парафіну з воском. 

3.5. Пляшки з вином укладаються в ніші або металеві контейнери (при цьому 
коркові пробки в процесі витримки повинні змочуватись вином з метою запобігання 
їхньому висиханню  та проникненню в пляшки кисню). Усі ніші і контейнери повинні 
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бути пронумеровані. В одній ніші або контейнері може бути декілька найменувань вин 
в залежності від кількості їх пляшок. 

3.6. Кожна партія вина колекційної витримки в нішах та металевих 
контейнерах має паспорт на вина енотеки (додаток 1), у якому зазначається 
найменування вина, рік урожаю, ємкість пляшок, дата закладки на колекційну 
витримку, кількість пляшок на дату останньої інвентаризації. 

3.7. Догляд за винами колекційного та комерційно-рекламного фондів енотеки, 
їх зберігання, кількісний  облік та технологічне обслуговування, відповідно до 
світового та виробничого досвіду здійснюються одночасно. 

Зовнішній огляд пляшок проводиться двічі на рік. Перезакупорювання пляшок 
здійснюється один раз у 15-20 років. У разі виявлення пошкодження пробок раніше 
цього терміну заміна їх проводиться негайно. Заміна коркових пробок здійснюється 
швидко, з найменшим провітрюванням вина. 

3.8. При плановій заміні пробок у пляшках з винами енотеки проводиться 
органолептичний контроль кожної пляшки вина. 

3.9. У разі виявлення відхилень органолептичних показників вина 
колекційного фонду від вимог нормативної та технологічної документації пляшки 
відбраковуються і направляються на розгляд дегустаційної комісії суб’єкта 
господарювання, яка надає рекомендації щодо подальшого використання вина. На їх 
підставі комісією у складі головного винороба, начальника виробництва, начальника 
виробничої лабораторії, керівника енотеки складається відповідний акт, який 
направляється на затвердження Мінагрополітики України. 

При виявленні розбитих пляшок або пляшок з пошкодженими корковими 
пробками, комісією у складі головного винороба, начальника виробництва, начальника 
виробничої лабораторії, керівника енотеки складається акт списання таких пляшок, 
який направляється на затвердження Мінагрополітики України. 

3.10. Зняття з витримки вин колекційного фонду здійснюється тільки за 
погодженням з Мінагрополітики України. 

3.11. У разі виявлення відхилень органолептичних показників вин комерційно-
рекламного фонду від вимог нормативної та технологічної документації, вони 
відбраковуються і направляються на розгляд дегустаційної комісії суб’єкта 
господарювання, яка приймає рішення щодо зняття з витримки з подальшим 
використанням у купажах марочних або ординарних вин. 

У разі виявлення розбитих пляшок або пляшок з пошкодженими корковими 
пробками комісією у складі головного винороба, начальника виробництва, начальника 
виробничої лабораторії, керівника енотеки складається акт списання таких пляшок, 
який затверджується керівником суб’єкта господарювання. 

3.12. При плановій заміні пробок у пляшках з вином комерційно-рекламного 
фонду здійснюється контроль вина за органолептичними та фізико-хімічними 
показниками, який включає в себе визначення вмісту цукрів, спирту, титрованих та 
летких кислот, заліза і приведеного екстракту, які проводяться згідно з вимогами 
чинної нормативної документації. 

Дозволяється не проводити контроль щодо визначення фізико-хімічних 
показників, якщо попередньо протягом десяти років відповідний контроль уже 
здійснювався. 

3.13. У процесі планового перезакупорювання пляшок і при підготовці до 
реалізації вин з комерційно-рекламного фонду (у разі необхідності) проводиться 
доливання вином цієї ж партії до висоти повітряної камери 2-3 см. Витрати вина 
фіксуються актом, який затверджується керівником суб’єкта господарювання. 

IV. Облік вин енотеки 
4.1. Облік вин енотеки здійснюється відповідно до діючого законодавства та 

національних стандартів (положень) з бухгалтерського обліку. Кількісний облік вин 
енотеки відображається в книзі (додаток 2), де записуються найменування вина, рік 
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урожаю, фізико-хімічні показники, дата закладки на витримку, номер галереї та ніші, 
місткість і кількість пляшок, переміщення вин колекційної витримки. 

4.2. У суб’єкта господарювання ведеться технологічний журнал  енотеки 
(додаток 3), де записуються походження вина, кліматичні особливості року врожаю, 
особливості технологічного процесу приготування вина і сорти винограду, які 
використовувались для виробництва вина, висновки дегустаційної комісії про якість 
вина, дата перекладки та перезакупорювання пляшок. 

Книга кількісного обліку вин енотеки та технологічний журнал енотеки 
повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою, підписами керівника 
та головного бухгалтера суб’єкта господарювання. 

4.3. Відповідальний керівник енотеки веде книгу кількісного обліку вин 
енотеки і технологічний журнал енотеки. Книга обліку та технологічний журнал 
знаходяться під контролем головного винороба суб’єкта господарювання і зберігаються 
постійно відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.4. Керівник енотеки повинен мати опис розташування вин кожної галереї за 
результатами останньої інвентаризації, яка проводиться один раз на рік відповідно до 
вимог Інструкції про порядок проведення інвентаризації на підприємствах виноробної 
промисловості, яка затверджується Мінагрополітики України, та Інструкції по 
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка затверджується наказом 
Міністерства фінансів України. 

V. Порядок використання колекційних вин 
5.1. Використання вин енотеки здійснюється згідно з призначенням 

колекційного і комерційно-рекламного фондів. 
5.2.            Призначення колекційного фонду: 
збереження еталонів вин вітчизняного та закордонного виробництва; 
наукове вивчення вина, змін компонентів його хімічного складу, 

органолептичних якостей, що відбуваються у винах за умов тривалого зберігання в 
пляшках, встановлення тривалості періоду старіння вин і визначення терміну 
досягнення найвищих якісних показників різних типів вин; 

вивчення та визначення мікрозон, ділянок і сортів винограду для створення 
нових марок високоякісних вин. 

5.3. Колекційний фонд зберігається постійно і не підлягає відчуженню. 
Використання та списання вин колекційного фонду можливе тільки за наявності 
рішення дегустаційної комісії суб’єкта господарювання та погодження 
Мінагрополітики України. 

Дозвіл на використання вин із колекційного фонду надає Мінагрополітики 
України відповідно до діючого законодавства. 

5.4 Призначення комерційно-рекламного фонду: 
для вивчення суб’єктом господарювання вина, змін компонентів хімічного 

складу, що відбуваються у винах за умов пляшкового зберігання, а також визначення 
терміну досягнення найкращих органолептичних властивостей у процесі старіння вина; 

 для ознайомлення українських виноробів та працівників технохімічного і 
мікробіологічного контролю України з процесами пляшкового старіння вин   з метою 
підвищення їх кваліфікації; 

 для ознайомлення студентів - технологів виноробної галузі з метою 
підготовки їх до самостійної роботи; 

для проведення дегустацій з рекламною метою, участі у салонах, аукціонах, 
виставках. 

5.5. Дегустація вин енотеки та оформлення їх результатів здійснюється 
відповідно до Положення про енотеку суб’єкта господарювання. 

5.6. Визначення фізико-хімічних показників вин енотеки проводиться 
виробничою лабораторією суб’єкта господарювання. 
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5.7. За результатами дегустації та даних фізико-хімічних показників 
фіксуються зміни, які відбулися у вині, встановлюється термін проведення наступних 
досліджень або надаються висновки щодо зняття вин з колекційної витримки. 

5.8. Перед реалізацією вин комерційно-рекламного фонду від кожної партії 
вина з ніші попередньо відбираються зразки у кількості 2-х пляшок для проведення 
органолептичних і фізико-хімічних досліджень. 

5.9. Фактичні втрати вина комерційно-рекламного фонду при закладці, 
довготривалій витримці, перезакупорюванні, знятті з витримки фіксуються актами, які 
затверджуються керівником суб’єкта господарювання. 

5.10. Вина комерційно-рекламного фонду, які підлягають реалізації, повинні 
відповідати вимогам чинної нормативної та технологічної документації. 

5.11. Первинні та зведені облікові документи можуть бути на паперових або 
електронних носіях і повинні мати всі обов'язкові реквізити відповідно до норм статті 9 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

5.12. Господарські операції по закладці на витримку, витримці та витрачанню 
вин енотеки суб’єкта господарювання повинні бути відображені в облікових 
документах у звітному періоді, в якому вони були здійснені. 

5.13. За несвоєчасне складання первинних документів технологічного і 
кількісного обліку та недостовірність їх відображення в бухгалтерському обліку 
відповідальність несуть особи, які склали та підписали ці документи. 

5.14 Положення про енотеку суб’єкта господарювання повинно відповідати  
вимогам цього Порядку та чинного законодавства. 

 
Проект наказу розроблено на виконання вимог статті 9 Закону України «Про 

виноград та виноградне вино»  та з метою забезпечення  збереження еталонів вин 
вітчизняного та закордонного виробництва, використання вин з енотек згідно з їх 
призначенням. 

Запропонований проект наказу підготовлено з метою визначення порядку 
створення енотек,  технологічних умов  колекційної витримки зразків вин в енотеках, 
правил їх зберігання та використання, а також здійснення контролю за станом і 
функціонуванням колекційної витримки вин. 

Після прийняття  наказу щодо порядку створення енотек будуть розроблені та 
затверджені положення про енотеки підприємств, які мають колекційну витримку вин, 
що дозволить  зберегти  класичні технології виробництва високоякісних марочних і 
колекційних вин на вітчизняних підприємствах, а на державних підприємствах 
здійснювати постійний державний контроль за збереженням державного майна. 

www.minagro.kiev.ua 
 
29.11.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку обліку сировини, 
матеріалів  та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі" 
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку 
обліку сировини, матеріалів  та готової продукції на підприємствах олійно-жирової 
галузі" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Департамент харчової 
промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України оголошує про 
публікацію проекту наказу Міністерства аграрної політики України “Про затвердження 
Змін до Порядку обліку сировини, матеріалів  та готової продукції на підприємствах 
олійно-жирової галузі". 

Метою прийняття зазначеного проекту наказу є усунення неврегульованих 
питань, які виявлені внаслідок повторного відстеження результативності дії 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 33 - 

 
 
 

Випуск 
№63 (52) 
10 січня 

2012 року 

регуляторного акту, приведення його до вимог чинного законодавства, що сприятиме 
створення сучасних дійових умов роботи олійно-жирових підприємств різних форм 
власності і господарювання, поліпшення обліку й уніфікації оформлення операцій із 
олійним насінням і продуктами його перероблення, внаслідок запровадження 
електронних приладів обліку, комп’ютерних та автоматизованих систем управління. 
Сучасна комп’ютеризація та автоматизація виробничих та облікових процесів сприяє 
запровадженню прогресивних форм та методів обліку, які допомагають підвищити 
якість та достовірність інформації, забезпечити швидкість та ефективність прийняття 
управлінських рішень, скорочують ручну працю, зменшують вірогідність помилок під 
впливом “людського фактору". 

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

Зауваження та пропозиції до проекту наказу та аналізу регуляторного впливу 
можна направляти у місячний термін с дня оприлюднення:  

Українському науково-дослідному інституту олій та жирів Національної 
академії аграрних наук України за адресою 61019, м. Харків, пр. Дзюби 2-а,. 
лабораторія досліджень економіки та маркетингу в олійно-жировій промисловості, 
електронна адреса: vg-kukhta@ukr.net  

 Асоціації "Укроліяпром" за адресою:  01001, м. Київ, вул.. Грінченка, 1, 
електронна адреса admin@ukroilprom.kiev.ua.  

Державному комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва за адресою: 01011, м. Київ, вул.. Арсенальна, 9/11, електронна адреса:  
www@dkrp.gov.ua. 

www.minagro.kiev.ua 
 
02.12.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України «Про затвердження Санітарних правил в лісах 
України» 

 
 Мінагрополітики України оголошує про оприлюднення проекту наказу «Про 

затвердження Санітарних правил в лісах України».  
Наказ розроблено для встановлення переліку санітарно-оздоровчих заходів у 

сфері лісового господарства та з метою визначення умов їх здійснення для охорони та 
захисту лісів при веденні лісового господарства і використанні лісових ресурсів. 

Головним розробником проекту наказу «Про затвердження Санітарних правил 
в лісах України» є Держлісагентство України. 

Проект наказу «Про затвердження Санітарних правил в лісах України» 
розміщено   .11.2011 року в мережі Інтернет на веб-сайті Мінагрополітики - 
http://www.minagro.gov.ua/. 

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту необхідно подавати 
у письмовій або електронній формі протягом одного місяця від дня його 
оприлюднення до:  

Державного агентства лісових ресурсів України (поштова адреса: вул. Шота 
Руставелі, 9А, м. Київ, 01601; електронна -  zahyst@dklg.gov.ua); 

Департаменту регуляторної політики та підтримки підприємництва 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (поштова адреса - вул. 
Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; електронна - mail@dkrp.gov.ua). 

 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про 

затвердження Санітарних правил в лісах України» розроблено відповідно до статті 86 
Лісового кодексу України в частині здійснення комплексу заходів, спрямованих на 
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збереження лісів від пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захисту 
лісів від шкідників і хвороб та на виконання Указу Президента України від 13 квітня 
2011 року № 458/2011 «Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів 
України».  

Санітарні правила в лісах України встановлюють перелік санітарно-
оздоровчих заходів у сфері лісового господарства та визначають умови їх здійснення 
для охорони та захисту лісів при веденні лісового господарства і використанні лісових 
ресурсів. 

www.minagro.kiev.ua 
 
08.12.2011   
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження Порядку штучного розведення 
(відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання" 

 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних 
біоресурсів та їх використання" (далі – Порядок) підготовлений з метою визначення 
порядку проведення робіт з відтворення, акліматизації та переселення риби та інших 
водних біоресурсів (включаючи види, які занесені до Червоної книги України) у 
рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного значення  підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами України, 
іноземцями й особами без громадянства, що здійснюють рибогосподарську діяльність, 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних 
біоресурсів та їх використання" підготовлено відповідно Закону України "Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указам 
Президента України від 23.04.2011 № 500, та Положення про Державне агентство 
рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 
16.04.2011 № 484. 

До Порядку додаються 10 додатків. 
Уведення в дію Порядку дасть можливість удосконалити проведення робіт з 

відтворення риби та інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах 
України. 

Проект Порядку розміщено 31.10.2011 в мережі Інтернет на сайті веб-сайті 
Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua. та Держрибагентства України 
www.dkrg.gov. ua. (розділ "Регуляторні акти"). 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту Порядку 
прохання надсилати протягом місяця з дня оприлюднення  проекту наказу за адресами:  

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 
24, м. Київ, 01001). 

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м. 
Київ, 04053). 

 
На цей час основним нормативним документом, який регламентує проведення 

робіт з відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-
Чорноморському басейні, є Інструкція про порядок проведення робіт з відтворення 
водних живих ресурсів, затверджена наказом Мінагрополітики від 08.06.2004 № 215 та 
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за № 1142/9741. 

Однак, вищезазначена Інструкція не відповідає сучасному стану проведення 
відтворювальних робіт, організаційній структурі утвореного центрального органу 
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виконавчої влади в галузі рибного господарства та суперечить вимогам чинних 
нормативно-правових актів. 

Відповідно до Положення про Державне агентство рибного господарства 
України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 484, здійснення 
державного управління, регулювання та контролю у сфері охорони, використання і 
відтворення водних біоресурсів покладено на Державне агентство рибного 
господарства України. 

Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення порядку проведення 
робіт з відтворення риби та інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних 
об’єктах України та приведення у відповідність нормативно-правову базу, підготовлено 
проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних 
біоресурсів та їх використання" 

Проект цього регуляторного акта розроблено з власної ініціативи Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної 
у попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями прийняття є: 

- приведення у відповідність нормативно-правового акта до чинного 
законодавства; 

- забезпечення реалізації функцій держави у сфері охорони та відтворення 
водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та територіальних водах України; 

- затвердження порядку проведення робіт з відтворення, акліматизації та 
переселення риби та інших водних біоресурсів (у тому числі видів, які занесені до 
Червоної книги України) у рибогосподарських водних об’єктах загальнодержавного 
значення підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 
громадянами України, іноземцями й особами без громадянства, що здійснюють 
рибогосподарську діяльність. 

www.minagro.kiev.ua 
 
08.12.2011  
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України  "Про затвердження форми звітності № 1А-
риба "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." (річна)  та Інструкції щодо 
її заповнення" 

 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції 
аквакультури за 20__р." та Інструкції щодо її заповнення" підготовлений з  метою 
запровадження спеціальної форми звітності для юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби 
в умовах аквакультури, та отримання повної, всебічної й об’єктивної інформації щодо 
обсягів виробництва аквакультури.            Проект наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України "Про затвердження форми звітності № 1А-риба 
(річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." та Інструкції щодо її 
заповнення" підготовлено відповідно до Закону України "Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента 
України від 23.04.2011 № 500, та Положення про Державне агентство рибного 
господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 
484. 

Уведення в дію зазначеного наказу дозволить покращити державний нагляд у 
сфері виробництва та використання продукції аквакультури, забезпечить реалізацію 
державної політики щодо ефективного розвитку аквакультури, яка є складовою 
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частиною державної аграрної та соціально-економічної політики, спрямованої на 
збільшення обсягів виробництва корисної біологічної рибопродукції. 

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Мінагрополітики України www. minagro. gov. ua та Держрибагентства України www. 
dkrg. gov. ua. (розділ "Регуляторні акти"). 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту Порядку 
прохання надсилати протягом місяця з дня оприлюднення  проекту наказу за адресами:  

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 
24, м. Київ, 01001). 

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м. 
Київ, 04053). 

Відповідно до абзацу 26 статті 9 Закону України "Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою  запровадження 
спеціальної форми звітності для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які 
здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах 
аквакультури, та отримання повної, всебічної й об’єктивної інформації щодо обсягів 
виробництва аквакультури виникла необхідність затвердження форми звітності № 1А-
риба "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." (річна) та Інструкції щодо її 
заповнення.  

Одержання цілісної та достовірної інформації щодо виробництва продукції 
аквакультури. Покращення якості зведеної інформації для забезпечення реалізації 
державної політики у сфері рибного господарства. 

www.minagro.kiev.ua 
 
12.12.2011  
Повідомлення  про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України “Про 
затвердження Порядку консервації земель” Проект наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України “Про затвердження Порядку консервації 
земель” (далі – проект наказу) розроблено у зв’язку з необхідністю приведення 
відомчого нормативно-правового акта у відповідність із чинним законодавством 
України. 

 
Метою проекту наказу є затвердження Порядку консервації земель. 
Прийняття запропонованого наказу підвищить ефективність державного 

регулювання у сфері земельних відносин та удосконалить порядок проведення 
консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель. 

Проект наказу разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного 
впливу знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України www.minagro.gov.ua.   

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту наказу надсилати на адресу:   
Державне агентство  земельних ресурсів України, 
03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3; або на адресу електронної пошти: 

305@ukr.net.  
Зауваження та пропозиції до проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, 

їх об’єднань прийматимуться Державним агентством земельних ресурсів України 
протягом місяця з дня його оприлюднення. 

 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 

затвердження Порядку консервації земель” (далі – проект наказу) підготовлено у 
зв’язку з необхідністю приведення відомчого нормативно-правового акта у 
відповідність до чинного законодавства України. 

www.minagro.kiev.ua 
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15.12.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення 
земельних торгів» 
 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» Міністерство аграрної політики та 
продовольства України повідомляє про оприлюднення з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України«Про затвердження Порядку контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо 
проведення земельних торгів». 

Проектом наказу передбачено: 
встановлення процедури здійснення державного контролю за дотриманням 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних 
торгів. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних 
торгів» та Аналіз регуляторного впливу проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту просимо надавати протягом місяця 
з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:  

1)      Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001); 

2)      Державне агентство земельних ресурсів України (вул. Народного 
ополчення, 3, м. Київ, 03680; Lkd1@ukr.net). 

 
Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 

проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів віднесено 
до видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. 

Статтею 8 вказаного Закону визначено, що ліцензійні умови є нормативно-
правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, 
технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. 
Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, 
що підлягає ліцензуванню відповідно до встановлених для цього виду діяльності 
Ліцензійних умов. 

У відповідності з Указом Президента України від 23.04.2011 № 500/2011 «Про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України» Міністерство є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та 
забезпечення реалізації в тому числі й земельних відносин. 

Тому є потреба встановлення відповідної процедури контролю за 
додержанням цих Ліцензійних умов. 

Головними цілями прийняття пропонованого акта є: 
запровадження процедури  державного контролю за додержанням Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів; 
дотримання організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, 

встановлених Ліцензійними умовами, та вимог нормативно-технічних документів, 
галузі яких є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання; 
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створення умов для реалізації органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, фізичними та юридичними особами їхніх конституційних прав на 
землю. 

www.minagro.kiev.ua 
 
15.12.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
"Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 
України від 11 серпня 2010 р. № 794 та від 18 березня 2009 р. № 282" 
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794 та від 18 березня 2009 р. № 
282", Міністерство аграрної політики та продовольства України 21 листопада 2011 року 
оголошує про його публікацію. 

Проект постанови підготовлено з метою приведення у відповідність деяких 
Порядків використання коштів, а саме Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
серпня 2010 року № 794 та Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 березня 2009 року № 282 до вимог пункту 7 статті 20 Бюджетного 
кодексу України, якими передбачено, що Порядки використання бюджетних коштів 
мають містити, зокрема шляхи погашення бюджетної заборгованості у разі її наявності. 

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України надасть можливість 
суб’єктам господарювання погашати кредиторську заборгованість, зареєстровану в 
органах Державної казначейської служби за компенсацію відсоткової ставки за 
залученими кредитами та розміри бюджетної тваринницької дотації.  

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України: www.minagro.gov.ua 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, 
м. Київ, 01001 

E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua;  4013@minapk.gov.ua 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та 

підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 
E-mail: mail@dkrp.gov.ua 
 
Пунктом 7 статті 20 Бюджетного кодексу України передбачено, що Порядки 

використання бюджетних коштів мають містити, зокрема шляхи погашення бюджетної 
заборгованості у разі її наявності. 

У зв’язку з чим, потребує внесення змін до деяких Порядків використання 
коштів, а саме Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового 
комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року № 794 
та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 
тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 
2009 року № 282. 
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Метою прийняття постанови є приведення у відповідність зазначених 
Порядків використання коштів до вимог пункту 7 статті 20 Бюджетного кодексу 
України. 

www.minagro.kiev.ua 
 
15.12.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства “Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення 
реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які 
здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними 
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими 
частинами, що мають ідентифікаційні номери” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства “Про затвердження Порядку обліку, створення та 
ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, 
які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними 
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що 
мають ідентифікаційні номери” Міністерство аграрної політики та продовольства 
України оголошує про його публікацію. 

Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики та 
продовольства України на виконання пункту 4 Порядку здійснення оптової та 
роздрібної торгівлі  транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають 
ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11.11.2009 № 1200 (із змінами). 

Зазначеним проектом наказу передбачається встановлення порядку обліку, 
створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів 
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними 
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що 
мають ідентифікаційні номери. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про 
затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, 
організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, 
самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і 
меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та 
їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери” та аналіз його 
регуляторного впливу на господарську діяльність оприлюднені на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту наказу та аналізу його 
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом 
місяця з дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики 
України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: prokopov@minapk.gov.ua. 

 
Проект наказу Мінагрополітики “Про затвердження Порядку обліку, 

створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів 
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними 
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що 
мають ідентифікаційні номери” підготовлено на виконання пункту 4 Порядку 
здійснення оптової та роздрібної торгівлі  транспортними засобами та їх складовими 
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частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.11.2009 № 1200 (із змінами). 

Цілями державного регулювання є визначення загального Порядку обліку, 
створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів 
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними 
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що 
мають ідентифікаційні номери. 

www.minagro.kiev.ua 
 
27.12.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення змін до 
статті 2 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” 
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про 
внесення змін до статті 2 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство 
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Цей проект надасть змогу гармонізувати національне законодавство та 
видавати дозвільні документи, відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності”, з урахуванням вимог законів України “Про карантин 
рослин” та “Про захист рослин”. 

Крім того, надасть змогу суб’єктам господарювання при переміщенні рослин 
та продуктів рослинного походження отримувати дозвільні документи без додаткових 
необґрунтованих затримок транспортних засобів. 

Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України – www. 
new.minagro.gov.ua. 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик 24, e-mail: post@ golovderzhkarantyn.gov.ua. 

 
Проект  

Закон УкраЇни 
Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності” 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
1. Частину третю статті 2 Закону України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005 р., № 48, 
ст.483; 2010 р., № 13, ст.128) доповнити абзацами такого змісту:  

“Видача фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на 
реекспорт  та карантинних сертифікатів здійснюється відповідно до цього Закону з 
урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про карантин рослин”. 

Видача сертифікатів про дотримання регламентів застосування пестицидів і 
агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та сертифікатів відповідності щодо 
вмісту у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження 
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів здійснюється 
відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України 
“Про захист рослин”.” 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
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Проект Закону розроблено на виконання законів України “Про карантин 
рослин”, “Про захист рослин” та з урахуванням вимог Закону України “Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності”. 

Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності” (далі – Закон), дозвільними органами є органи виконавчої влади, державні 
колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені 
відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру. 

Крім того, вказаним Законом визначено, що місцевими дозвільними органами 
є  міські ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим 
значення (їх виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі 
державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, 
територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові 
особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до 
проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видається документ дозвільного 
характеру, видавати документи дозвільного характеру у межах відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. 

Дія вказаного Закону поширюється на дозвільні органи, державних 
адміністраторів, уповноважений орган та суб'єктів господарювання, які мають намір 
провадити або провадять господарську діяльність. 

Діяльність державних інспекцій з карантину рослин АР Крим, областей, міст 
Києва та Севастополя регулюється Законом України “Про карантин рослин”, які не є 
органами виконавчої влади або територіальними органами центрального органу 
виконавчої влади. 

Вказаними інспекціями видаються документи, які мають ознаки документів 
дозвільного характеру: фітосанітарний сертифікат, фітосанітарний сертифікат на 
реекспорт та карантинний сертифікат. 

Видача зазначених документів здійснюється у оптимально короткі строки на 
підставі подачі суб’єктом господарювання мінімальної кількості необхідних 
документів. 

Відповідно до пунктів 21, 27 Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, 
фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та 
карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 12.05.2007 № 705, на 
підставі поданих документів державний інспектор з карантину рослин протягом п'яти 
календарних днів проводить необхідні фітосанітарні процедури, за результатами яких 
орган Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України  видає заявнику 
відповідний сертифікат або надсилає обґрунтовану відмову. 

Для видачі вказаних документів проводяться такі фітосанітарні процедури, як 
безпосередній огляд об’єктів регулювання за місцем знаходження вантажу, 
фітосанітарна експертиза об'єктів регулювання та інспектування транспортних засобів, 
у яких вони переміщуються. При видачі фітосанітарних документів підтверджується 
факт відсутності у об’єктах регулювання регульованих шкідливих організмів та 
відповідність їх фітосанітарних вимогам. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 “Про заходи 
щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності” затверджено перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри. У вказаному 
переліку фітосанітарний сертифікат, фітосанітарний сертифікат на реекспорт та 
карантинний сертифікат відсутні.  

Пунктом 4 Основних вимог до порядку взаємодії державного адміністратора з 
місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним 
органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру, затверджених 
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вказаною постановою Кабінету Міністрів України, визначено перелік представників, 
які беруть участь у роботі місцевих дозвільних центрів. У вказаному переліку органи 
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України відсутні. 

Крім цього, видача карантинних та фітосанітарних сертифікатів часто 
здійснюється на державному кордоні та в портах України, що не уможливлює видачу 
дозвільних документів через дозвільні центри. 

Враховуючи вищезазначене, необхідно внести зміни до п.3 статті 2 Закону 
України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, зазначивши: 

- видачу фітосанітарних та карантинних сертифікатів відповідно до цього 
Закону та з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про карантин 
рослин”; 

- видачу сертифікатів про дотримання регламентів застосування пестицидів і 
агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та сертифікатів відповідності щодо 
вмісту у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження 
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів здійснюється 
відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України 
“Про захист рослин”. 

Прийняття даного проекту Закону, в першу чергу, надасть змогу гармонізувати 
національне законодавство та видавати дозвільні документи відповідно до Закону 
України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” з урахуванням 
вимог законів України “Про карантин рослин” та “Про захист рослин”. 

Крім цього, суб’єкти господарської діяльності будуть отримувати дозвільні 
документи, які визначені законами України “Про карантин рослин”, та “Про захист 
рослин” без додаткових необґрунтованих затримок транспортних засобів 

www.minagro.kiev.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
 
26.12.2011  
ВР України прогнозує зростання виробництва молока в країні на 1,8%, м'яса - на 
15% 
 

Парламент затвердив програму соціально-економічного розвитку на 2012 рік. 
Документ показує, що депутати будують амбіційні плани на майбутній рік щодо 
українського АПК. 

 Так, за прогнозами чиновників, повинні збільшитися або як мінімум 
залишитися на рівні нинішніх - рекордних - показники виробництва основних 
сільгоспкультур і товарів. Так, урожай винограду підвищиться майже на 9% - до 490 
тис. т в 2012 р., впевнені чиновники. Прорив очікується в м'ясомолочній галузі - ВРУ 
прогнозує зростання виробництва молока на 1,8% до 11,3 млн. т і м'яса - на 15 % до 2,6 
млн. т в 2012 р. 

 Урожай зерна, що став в 2011 р. рекордним за всі роки незалежності країни в 
2012 р., повинен оновити рекорд - чиновники очікують збільшення врожаю зерна на 
1,2% до 54,3 млн. т в 2012 р. Відзначимо, що враховуючи аномально-несприятливі 
погодні умови осені-2011, які призвели до загибелі третини посівів озимих, втілити 
надії чиновників аграріям буде досить складно. 

 Збереження рекордних показників очікує держава і в секторі овочівництва - 
зокрема, показник врожаю картоплі закладено на рівні 24 млн. т. Враховуючи 
катастрофічно низькі ціни на овочі цього року, малоймовірно, що фермери будуть 
налаштовані повторити результат цього року і наступної весни. 

 Виробництво цукру лише трохи знизиться в порівнянні з нинішнім рекордним 
показником. У 2012 р. Верховна Рада прогнозує виробництво цукру в 2,2 млн. т, тобто 
всього на 80 тис. т менше, ніж у поточному сезоні. 

 Серйозний спад очікується лише в категорії технічних культур - соняшнику, з 
засиллям якого чиновники ведуть боротьбу не перший рік. У майбутньому році вона 
мабуть має увінчатися успіхом - ВРУ прогнозує скорочення врожаю соняшника на 24% 
до 6 млн. т в 2012 р., або на 1,9 млн. т. 

«Дело» 
 
26.12.2011  
МінАПіП України прогнозує в 2012 р. посів ярих зернових культур на площі 8,8 
млн. га 
 

За попередніми даними регіонів, станом на 13.12.2011 р., вся посівна площа 
сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2012 
очікується на рівні 27,2 млн. га, або 99% до 2011 р. 

 Зерновий клин у всіх категоріях господарств прогнозується в межах 15,8 млн. 
га, що на 50 тис. га більше проти поточного року, або 58% у структурі посівних площ, 
що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів Україні № 164 від 11.02.2010 р. 

 Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 8,8 млн. га, що на 1 061 
тис. га більше показників 2011 р. Серед позитивних факторів є розширення площ 
порівняно з 2011 р. в групі ярих зернових культур. Зокрема, кукурудзи на зерно до 4,3 
млн. га (на 672 тис. га більше), що є одним з ключових факторів формування 
позитивного зернофуражного балансу в державі; ячменю - 2 852 тис. га (на 260 тис. га 
більше); вівса - 314 тис. га (на 22 тис. га більше); гороху - 307 тис. га (на 29 тис. га 
більше); проса - 199 тис. га (на 35 тис. га більше); інших зернових культур - 131 тис. га 
(на 55 тис. га більше). 
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 Аналіз структури посівних площ технічних культур показує, що в цілому вони 
будуть займати площу 6,8 млн. га (на 506 тис. га менше проти 2011 р.) за рахунок 
скорочення посівних площ соняшнику (на 665 тис. га), не відповідних науково-
обгрунтованим рекомендаціям. 

 Позитивним фактором є розширення до 615 тис. га посівних площ під цукровим 
буряком, що на 71 тис. га більше проти 2011 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
22.12.2011  
КМУ створив територіальні органи Держсільгоспінспекціі 
 

Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 1300 від 12 грудня 2011 щодо 
утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства. Даний 
документ опублікований на сайті КМУ. 

 Згідно з документом, Державна хлібна інспекція АРК, обласні державні хлібні 
інспекції, а також установи Української державної насіннєвої інспекції реорганізуються 
шляхом приєднання до територіальних органів Держінспекції сільського господарства. 

 Утворені територіальні органи візьмуть повноваження територіальних органів 
Державного комітету із земельних ресурсів щодо здійснення державного контролю за 
використанням та охороною земель. 

 Крім того, КМУ доручив Раді Міністрів АРК, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям вжити заходів щодо ліквідації 
Республіканської держінспекції закупівель і якості сільгосппродукції, Держінспекції з 
нагляду за технічним станом машин і устаткування при Раді Міністрів АРК, інспекцій 
державного технічного нагляду, інспекцій якості та формування ресурсів 
сільгосппродукції обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 
і передачу закріпленого за ними майна територіальним органам Держінспекції 
сільського господарства. 

 При цьому, згідно з документом, втратили свою чинність, постанови КМУ: 
 • від 12 січня 1996 р. № 59 "Про затвердження Типового положення про 

інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської 
міської державної адміністрації"; 

 • від 20 жовтня 2000 р. № 1568 "Про затвердження Типового положення про 
інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласної, 
Севастопольської міської державної адміністрації"; 

 • від 26 жовтня 2001 р. № 1406 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України"; 

 • пункт 4 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджені постановою від 26 
вересня 2002 р. № 1446; 

 • пункт 31 змін, що вносяться до актів КМУ, затверджені постановою від 17 
липня 2003 р. № 1106; 

 • від 17 листопада 2004 р. № 1533 "Про внесення змін до Типового положення 
про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської 
міської державної адміністрації"; 

 • від 6 травня 2009 р. № 438 "Про внесення змін до Типового положення про 
інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської 
міської державної адміністрації". 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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22.12.2011  
Верховна Рада Україна прийняла закон про продовольчу безпеку 
 

Верховна рада України прийняла у другому читанні і в цілому закон № 8370-1 
"Про продовольчу безпеку України". За нову редакцію закону проголосували 270 
депутатських карток. 

 Дія закону поширюється на галузі, що забезпечують виробництво продукції 
сільського та рибного господарства, її заготівлю, зберігання, переробку та реалізацію, 
аграрну науку, вирішення продовольчих і соціальних проблем. 

 Згідно з документом, граничним значенням індикатора достатності запасів 
зерна у державному ресурсі, який визначається як співвідношення між обсягом 
продзерна до держпродрезерву та обсягами внутрішнього споживання населенням 
хліба і хлібопродуктів в перерахунку на зерно, вважається його 17% рівень, який 
відповідає 60 дням споживання. 

 Граничним значенням індикатора економічної доступності продуктів, який 
визначається як частка сукупних витрат на харчування у загальному підсумку сукупних 
витрат домогосподарств, вважається його 50% рівень. 

 Граничним значенням індикатора продовольчої незалежності по окремих 
продуктах, який визначається як співвідношення між обсягом імпорту окремого 
продукту в натуральному вираженні і місткістю його на внутрішньому ринку, 
вважається його 20% рівень. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
22.12.2011  
Верховна Рада України прийняла закон щодо врегулювання розбіжностей при 
субсидуванні підприємств АПК 
 

Верховна Рада Україна прийняла 22 грудня 2011 закон № 9026 "Про внесення 
змін до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства 
України" щодо врегулювання розбіжностей при субсидуванні підприємств.  

Законом, зокрема, встановлюється, що компенсація лізингових платежів 
надається суб'єктам господарювання агропромислового комплексу в порядку та 
розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів, за сплачені такими суб'єктами за 
договорами фінансового лізингу: 

 • суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу, до якого 
відносяться вітчизняна техніка і / або обладнання для агропромислового комплексу або 
техніка та / або обладнання для агропромислового комплексу іноземного виробництва, 
у разі якщо відповідні аналоги не виробляються в Україні, згідно з переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів , - в обсязі до 40% зазначеної суми; 

 • винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно - у розмірі півтора 
облікової ставки Національного банку України, діючої на дату нарахування відсотків за 
користування предметом лізингу, але не більше розміру такої винагороди, 
передбаченого відповідним договором фінансового лізингу. 

 Згідно з документом, розмір компенсації лізингових платежів щорічно 
оприлюднюється Кабінетом Міністрів не пізніше 1 березня поточного бюджетного 
року. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 

22.12.2011  
ВР Україна відновила часткову компенсацію страхових премій для аграріїв 
 

Верховна Рада відновила компенсацію за рахунок державного бюджету частини 
вартості страхових премій за застраховані сільськогосподарські ризики. 
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 За ухвалення в цілому законопроекту № 5063 "Про особливості здійснення 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" проголосувало 
240 депутатів при мінімально необхідних 226. 

 Згідно з документом, підтримка страхування сільгосппродукції полягає в 
щорічному наданні сільськогосподарському товаровиробнику з державного бюджету 
коштів у вигляді субсидій на оплату частини страхової премії, нарахованої за 
договором страхування. 

 Також визначаються умови та порядок здійснення страхування, вимоги до 
страховиків, які отримають можливість здійснювати страхування сільгосппродукції, 
порядок укладення та обов'язкові умови договору страхування. 

 Документ закріплює підстави діяльності та функцій Державного агентства з 
управління сільськогосподарськими ризиками. 

 Предметом договору страхування сільгосппродукції з державною підтримкою є 
майнові інтереси страховика, пов'язані з його страховими ризиками в частині врожаю с 
/ г культур, урожаю багаторічних насаджень, сільськогосподарських тварин, птиці, 
кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних ресурсів та тваринницької 
продукції. 

 Як повідомляло агентство, в 2009 р. уряд призупинив фінансування деяких 
аграрних програм, зокрема, здешевлення вартості страхових премій, фактично 
сплачених суб'єктами аграрного ринку. 

 У 2008 р. діяла бюджетна програма про здешевлення 50% вартості страхових 
премій на страхування ризиків загибелі посівів таких культур як пшениця, жито, льон, 
цукровий буряк, тритикале, горох, гречка, просо, рис, коноплі. 

 У 2008 р. в державному бюджеті було передбачено 200 млн. грн. на 
фінансування цієї програми. 

«Maanimo» 
 
21.12.2011  
Митний союз скасував обмеження на імпорт продукції п'яти українських 
підприємств 
 

Скасовано обмеження на постачання продукції до Митного союзу п'яти 
українським підприємствам - ТОВ "ВО "Моліс", ТОВ"Компанія" Зевс ЛТД", ДП 
"М'ясокомбінат Зоря", ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат", ПАТ 
"Конотопм'ясо". Як повідомила 21 грудня 2011 Федеральна служба з ветеринарного і 
фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), таке рішення було ухвалене за 
підсумками переговорів представників уповноважених в області ветеринарії органів 
держав - членів Митного союзу і України. 

 Як наголошується в повідомленні Россільгоспнагляду, рішення про скасування 
обмежень було пов'язано з усуненням недоліків, виявлених в ході інспекції українських 
підприємств, проведеної в період з 6 по 17 червня 2011 російської та казахстанської 
сторонами, а також з обгрунтованістю гарантій щодо відповідності цих підприємств 
ветеринарно- санітарним вимогам і нормам Митного союзу. 

 У ході зустрічі сторони Митного союзу звернули увагу української сторони на 
необхідність прискорення розслідування за фактами порушення нормативно-правових 
актів Митного союзу підприємством ПрАТ "Миронівська птахофабрика" і з виявлення 
під час інспекції на підприємстві ТОВ "Елітекс" китайської свинини. 

 Крім того, сторони вирішили розглянути можливість скасування тимчасових 
обмежень на поставки на територію Митного союзу товарів з інших проінспектованих 
в 2011 р. українських підприємств, після надання українською стороною матеріалів 
щодо усунення порушень, виявлених в результаті інспекції або з урахуванням 
результатів їх чергової спільної інспекції. 
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 Учасники переговорів домовилися розглянути можливість застосування 
єдиного підходу в оцінці та атестації підприємств третіх країн, що постачають свою 
продукцію на територію Митного союзу і Україною, а також єдиного підходу при 
введенні обмежень на поставки до Митного союзу і Україною товарів, вироблених з 
порушенням ветеринарно-санітарних вимог і норм держав-сторін. 

«УНІАН» 
 
21.12.2011  
Іноземні інвестори знизили інтерес до українського сільського господарства 
 

Учасники аграрного ринку і експерти фіксують зниження інтересу іноземних 
інвесторів до українського АПК. Компанії і фонди, ще рік тому виявляли гарячий 
інтерес до інвестування в українські сільськогосподарські активи, до кінця 2011 р. 
перестали декларувати подібні плани. Зокрема, відлякує інвесторів невизначеність у 
питаннях функціонування ринку землі. 

 "Про це треба говорити відверто - та невизначеність, яка є в Україні, вже 
шкодить бізнесу і знижує довіру до аграрного сектору країни в цілому", - говорить М. 
Ковальський, директор з питань розвитку компанії "Астрата Київ". За його словами, 
представники "Астарти" протягом року провели більше 600 зустрічей з акціонерами 
компанії та потенційними інвесторами, і на кожній з таких зустрічей порушувалося 
питання про ринок землі. 

 "Дуже яскравий приклад - наш візит до Вашингтона. Попередні візити в США 
показали, що інтерес до компанії як до інструменту інвестицій був величезний. За два 
дні ми провели більше 25 зустрічей. Нещодавно ми знову були в Вашингтоні і почали 
дивитися, хто може зустрітися з нами з потенційних інвесторів. Відповідь була така - 
інтересу немає. Я пояснюю це дуже просто - невизначеність, різкі зміни, які 
пропонують деякі чиновники в АПК, знижують інтерес до інвестування ", - говорить 
він. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
20.12.2011  
ВР України пропонує відстрочити до 2013 р. введення відповідальності за 
використання земельних ділянок с/г призначення без затвердження проектів 
 

Верховна Рада України пропонує відстрочити введення відповідальності за 
використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення без 
затвердження проектів до 1 січня 2013 р. Відповідний законопроект № 9585 про 
внесення змін до прикінцевих положень закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів" (щодо відстрочення) 
зареєстрований 13 грудня 2011. Текст законопроекту опубліковано на офіційному сайті 
ВРУ. Ініціаторами законопроекту виступив народний депутат від Партії регіонів Г. 
Калєтнік. 

 Так, згідно з пояснювальною запискою, законопроект передбачає внесення 
відповідних змін до пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" закону України від 4 
червня 2009 р. № 1443-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо збереження родючості грунтів" з встановленням пролонгування терміну введення 
в дію окремих його положень, а саме застосування відповідальності за використання 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення без затвердження проектів 
відстрочено до 1 січня 2013. 

 Передбачається, що реалізація проекту закону дозволить захистити права 
землевласників і землекористувачів виходячи з реальних можливостей організувати 
розробку проектів землеустрою. В даному випадку сільгоспвиробники будуть мати 
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запас часу для проходження процедури замовлення, виготовлення та затвердження 
проектів землеустрою. 

«РБК-України» 
 
20.12.2011 
Народні депутати пропонують запровадити в Україні аграрні розписки 
 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 9610, що пропонує 
ввести в Україну аграрні розписки. Авторами законопроекту є народний депутат від 
Партії регіонів Г. Калетник і нардеп від Блоку Литвина С. Терещук. 

 Відповідно до закону, аграрна розписка - це товаророзпорядчий документ, що 
фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити 
поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у 
ньому умовах. 

 Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, прийняття цього 
закону дозволить товаровиробникам залучати матеріально-технічні та фінансові 
ресурси під заставу майбутнього врожаю. "За розрахунками, економічна доцільність 
вже в перший рік впровадження аграрних розписок оцінюється в 2-3 млрд. грн. Для 
сільськогосподарських товаровиробників (додаткові кредитні ресурси). У перспективі 
аграрні розписки дозволять охопити близько 30% коштів від постачальників 
матеріально-технічних ресурсів, трейдерів, переробних підприємств, а також близько 
5% коштів банківських структур. Тобто, можна очікувати того, що введення в обіг 
аграрних розписок дозволить поступово наблизитися до 45-50 млрд. грн. в рік, які 
можуть бути залучені аграрними підприємствами за допомогою цього механізму " , - 
говориться в пояснювальній записці. 

 У випадку, коли право власності на земельну ділянку належить двом і більше 
користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно і, відповідно, вони несуть 
солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов'язань. 

 Державне регулювання у сфері аграрної політики буде здійснювати 
Міністерство аграрної політики і продовольства України. 

 Законопроектом пропонується розділити аграрні розписки на два види - товарні 
та фінансові. Законопроект пропонує надати аграрним розписках додаткову 
захищеність здійснюваних за ним інвестицій. 

 Так, пропонується ввести солідарну відповідність по аграрних розписках особи, 
яка їх видала, і нового власника або землекористувача вказаного в аграрній розписці 
земельною ділянкою/власником сільськогосподарської тварини в разі зміни 
землекористувача до виконання аграрної розписки. 

 Законопроект передбачає, що зобов'язання по аграрних розпискам починають 
діяти з моменту нотаріального посвідчення аграрної розписки і діють до повного їх 
виконання. За угодою сторін, а також в окремих передбачених законом випадках дата 
виконання зобов'язань по аграрним розпискам може бути перенесена на наступний 
маркетинговий рік. 

 Оскільки запорукою виступатиме майбутній урожай, важливою складовою 
законопроекту виступає механізм моніторингу предметів застави, який пропонується 
створити в двох рівнях - індивідуальний моніторинг за ініціативою окремих інвесторів і 
загальнодержавний моніторинг з метою здійснення продовольчої політики держави. 

«РБК-Україна» 
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20.12.2011  
ВР України пропонує внести зміни до Податкового кодексу щодо підтримки с/г 
товаровиробників 
 

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників (№ 9345-д від 19.12.2011). 

 Основною метою прийняття даного законопроекту є уточнення механізму 
виплати компенсації с / г товаровиробникам за продані ними переробним 
підприємствам молоко і м'ясо шляхом внесення відповідних змін до пункту 1 
підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. 

 Пропонується позитивну різницю між сумою податкових зобов'язань звітного 
(податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, 
визначену в податковій декларації з ПДВ з діяльності з постачання продукції, платити 
до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, 
відкритий ним в органі державного казначейства в наступних розмірах: 

 • в 2012 р. - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 
30%, а на спеціальний рахунок - у розмірі 70%; 

 • в 2013 р. - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 
40%, а на спеціальний рахунок - у розмірі 60%; 

 • в 2014 р. - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 
50%, а на спеціальний рахунок - у розмірі 50%. 

«ЗСУ» 
 

15.12.2011  
КМ України погашатиме відсотки за кредитами компаніям, які будують 
тваринницькі комплекси 
 

Кабінет Міністрів України буде погашати відсотки за кредитами компаніям, які 
займаються будівництвом великих тваринницьких комплексів. Про це в ході 
підсумкової прес-конференції повідомив перший віце-прем'єр-міністр України А. 
Клюєв. 

 "У найближчі два роки ми перестанемо ввозити будь-яку м'ясну продукцію, ми 
покриємо власне виробництво. І методи, які ми будемо застосовувати для цього, 
полягають в наступному: ми будемо погашати відсотки за кредитами тим великим 
компаніям, які займаються будівництвом великих тваринницьких комплексів. Така 
практика вже є і вона досить ефективна ", - сказав А. Клюєв. 

 Перший віце-прем'єр також запевнив, що уряд буде стимулювати вирощування 
нових зернових культур та їх переробку: "Ми збільшимо вкладення в обсяги добрив, 
меліорацію. Я дав доручення, щоб наші фахівці взялися за відновлення меліоративних 
земель, які були ще при СРСР. Ми зробили аналіз - тільки 20% того, що було раніше, 
засівається, а все інше занедбане. Фактично умови є, але можливості і техніки немає. 
Ми закінчили програму і збираємося звести ці землі в одне держпідприємство, виділити 
ресурси, вкладати в меліорацію. І обсяги врожайності будуть в два рази більше ", - 
заявив А. Клюєв. 

 Також віце-прем'єр додав, що в Україні, у Вінницькій області буде найбільше 
виробництво курятини, і КМУ буде допомагати в цьому. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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15.12.2011  
Експортні мита на зерно принесли до бюджету України понад 700 млн. грн. доходу 
 

Введення експортного мита на зерно в Україні сприяло збільшенню доходів 
держбюджету на суму понад 0,7 млрд. грн. 

 Такі дані містяться у висновках Рахункової палати щодо виконання 
держбюджету України за 9 місяців 2011 

 Разом з тим, раніше в Міністерстві фінансів підраховували, що при прогнозі 
виробництва зерна в 50 млн. т і експорті 24 млн. т надходження до бюджету в 2011/12 
МР можуть скласти більше 4 млрд. грн. 

 Нагадаємо, що мита на експорт зернових були введені з 1 липня 2011 р. і 
повинні були діяти до 1 січня 2012 р.: на пшеницю у розмірі 9% від контрактної ціни 
(але не менше 17 євро / т), кукурудзу - 12% ( не менше 20 євро / т), ячмінь - 14% (не 
менше 23 євро / т). Мита були введені замість квот. Держава побоювалося, що через 
занадто високі ціни у світі з країни буде вивезена значна частина зерна. 

 Однак, 12 жовтня ц.р. Верховна Рада прийняла закон про скасування вивізних 
мит, і вже з 22 жовтня (коли закон набрав чинності) кукурудза і пшениця експортується 
з України безмитно. 

«Дзеркало тижня» 
 
14.12.2011  
МінАПіП України почне переговори про проект створення зернового терміналу в 
порту Тріполі 
 

Прем'єр-міністр України М. Азаров доручив міністру аграрної політики і 
продовольства М. Присяжнюку почати переговорний процес про проект будівництва 
потужного зернового терміналу в порту Тріполі (Ліван). Про це глава уряду заявив 14 
грудня 2011 р. на засіданні КМУ. 

 "В практичну площину переходить проект створення потужного зернового 
терміналу в ліванському порту Тріполі. Цей проект відкритий для всіх трейдерів. 
Доручаю міністру аграрної політики (Миколі Присяжнюку. - Ред.) енергійно почати 
переговорний процес про реалізацію цього проекту", - сказав він. 

 М. Азаров нагадав, що минулого тижня в ході його візиту до Лівану були 
досягнуті домовленості з президентом і прем'єр-міністром цієї країни про те, що 
ліванська сторона сформує замовлення на обсяги поставок українського зерна мінімум 
на 10 років. Зі свого боку український уряд гарантує такі поставки. "Можливості надати 
такі гарантії є завдяки тому, що ми створили Державну зернову компанію, а Аграрний 
фонд заповнений достатньо, щоб і внутрішній ринок підтримувати, і експортну 
кон'юнктуру в будь-який момент збалансувати", - підкреслив прем'єр-міністр. 

«Укрінформ» 
 
09.12.2011  
ВР України відмовилася продовжити мораторій на продаж землі до 2013 р. 
 

Верховна Рада України не підтримала законопроект "бютівця" В. Яворівського 
про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення ще 
на три роки - до 1 січня 2013 р. 

За відповідний законопроект проголосували тільки 117 народних депутатів при 
необхідних 226 голосах. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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09.12.2011  
У 2012 р. буде спрощена схема держпідтримки с / г виробників 
 

У 2012 р. буде спрощена схема державної підтримки сільгоспвиробників. Про це 
повідомив міністр аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюк 8 грудня 
2011, на III Міжнародній конференції "Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 
2012 року". 

 М. Присяжнюк зазначив, що наступного року держава спрямує свої зусилля на 
розвиток фермерських та особистих господарств. "Ми паралельно будемо підтримувати 
і сімейні ферми, і фермерство, і індустріальне виробництво. При бажанні наростити 
обсяги валової продукції ми не повинні забувати про наш головний ресурс - сільську 
громаду", - зазначив міністр. 

 М. Присяжнюк повідомив, що наступного року міністерство запропонує новий 
підхід до ефективного використання коштів держпідтримки сільгоспвиробників. "За 
цим підходом, на одну бюджетну гривню ми повинні отримати 4 грн. Залучених 
інвестицій. Таким чином, будуть спрощені бюрократичні схеми і буде стимулюватися 
залучення інвестицій", - поінформував міністр. 

 Відзначається, що пріоритетним завданням для міністерства у наступному році 
стане збільшення інвестиційної привабливості українського агросектору та закріплення 
та посилення позицій України на зовнішніх продовольчих ринках, причому як на 
традиційних ринках Євросоюзу, так і тих країн, населення яких швидко зростає, - країн 
Африки і Азії. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
09.12.2011  
ВР України прийняла в першому читанні проект закону "Про ринок земель" 
 

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про ринок 
земель". За дане рішення проголосували 245 з 290 народних депутатів, зареєстрованих 
у сесійній залі. Даним законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського 
призначення передбачено продовжити до 2013 р. 

 Голова Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Г. 
Калетник (фракція Партії регіонів) відзначив, що в законопроекті пропонується, щоб 
покупцями землі були тільки громадяни України і держава. За його словами, земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення, придатні для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, можуть набувати у власність за цивільно-
правовими договорами тільки: громадяни України; держава в особі державного 
земельного банку, відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим; територіальна громада села, селища, міста в особі сільських, 
селищних, міських рад. 

 Він зазначив, що молоді фахівці, фермерські господарства будуть отримувати 
землю за спеціальною пільговою процедурою. 

 Г. Калетнік наголосив, що законопроектом передбачено, що одна особа може 
придбати не більше 100 га землі. 

 Він також поінформував, що даним законопроектом передбачено обмежити 
оренду земель на території одного району і однієї області. За його словами, фізична або 
юридична особа зможе орендувати в районі не більше 6 тис. га землі і в області - не 
більше 5% земель с / х значення. 

 При цьому він додав, що дана особа має бути обов'язково зареєстровано за 
місцем розташування землі. Він зазначив, що це дасть можливість для збільшення 
щорічних надходжень до місцевих бюджетів на суму 4 млрд. грн. 

 Цей законопроект визначає правові та економічні засади організації та 
функціонування ринку земель, а також порядок проведення земельних торгів. 
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 Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не можуть набувати у 
власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими 
договорами. 

 Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або 
комунальної власності (права оренди), не наданих у користування, на яких відсутні 
господарські будівлі і споруди та інші об'єкти нерухомого майна, здійснюється на 
конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, визначених Земельним кодексом 
України. 

 Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
державної або комунальної власності (права оренди) не може бути нижче її вартості, 
визначеної на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, 
затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

 Ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності не може бути нижче її експертної грошової оцінки, 
встановленої на час продажу відповідно до закону. 

 Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, які 
були придбані із земель державної та комунальної власності протягом 10 років з дня 
укладення договору відчуження. 

«УНІАН» 
 
07.12.2011  
МінАПіП України буде відшкодовувати інвесторам до 40% витрат на будівництво 
овочесховищ за новими технологіями 
 

Міністерство агрополітики і продовольства Україні буде відшкодовувати 
інвесторам до 40% витрат на будівництво овочесховищ за новими технологіями. Про це 
заявив глава відомства Микола Присяжнюк. 

 "Іноземний бізнес прийняв правила гри щодо прав власності на землю. У разі 
прийняття закону "Про ринок землі" земля буде належати виключно громадянам 
України. Також зняті непорозуміння щодо квотування експорту, зокрема зерна. Якщо 
Україна і буде обмежувати постачання, в ситуаціях загрози продовольчої безпеки, то 
тепер про це буде попереджати заздалегідь. Зате інвесторів в аграрний комплекс 
держава буде підтримувати ще більше - МінАПіП буде відшкодовувати до 40% витрат 
на будівництво овочесховищ з новими технологіями ", - сказав М. Присяжнюк. 

«РБК-Україна» 
 
07.12.2011  
КМ України знизить витрати на підтримку с/г кооперативів і підвищення 
родючості грунтів 
 

Уряд України перерозподілить кошти Міністерства аграрної політики і 
продовольства, знизивши на 10 млн. грн. витрати відомства на підтримку 
сільгоспкооперативів і підвищення родючості грунтів у 2011 р., і направить кошти на 
компенсацію будівництва тепличних комплексів. Відповідне розпорядження КМУ № 
1222-р від 5 грудня 2011 оприлюднено на сайті уряду. 

 Згідно з документом, перерозподіл коштів, передбачених для МінАПіП 
загальним фондом держбюджету на 2011 р., КМУ проведе за рахунок зменшення 
видатків за програмами "Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів" і "Фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню 
родючості грунтів". Зокрема, витрати будуть знижені на 5 млн. грн. за кожною 
програмою. 
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 Кошти в розмірі 10 млн. грн. уряд направить в 2011 р. на розвиток програми 
"Часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів". 

 Міністерство фінансів зобов'язане внести відповідні зміни до держбюджету 
після узгодження МінАПіП перерозподілу витрат з бюджетним комітетом парламенту. 

«Інтерфакс-Україна» 
 

06.12.2011  
КМ України затвердив новий склад наглядової ради Аграрної біржі 
 

Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради Аграрної 
біржі. Відповідну постанову № 1237 від 30 листопада 2011 опубліковано на сайті 
уряду. 

 Очолив наглядову раду перший заступник міністра аграрної політики і 
продовольства Микола Безуглий. Заступником голови наглядової ради призначено 
директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку МінАПіП Сергійя 
Квашу. 

 Також до складу наглядової ради увійшли начальник відділу біржової торгівлі 
та організованих ринків товарних ресурсів управління розвитку ринків департаменту 
розвитку реального сектора економіки Мінекономрозвитку Ірена Артеменко, директор 
Департаменту правової та законопроектної роботи МінАПіП Микола Вашешніков, 
директор Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур 
Держфінпослуг Олександр Калінін, голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков 
(за згодою), виконуючий обов'язки завідувача кафедрою біржової діяльності 
Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою) 
Микола Солодкий, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин (за згодою) Олександр Старинець та 
заступник начальника управління фінансів АПК та природоохоронних заходів - 
начальник відділу фінансів в галузі агропромислового комплексу департаменту 
фінансів виробничої сфери та майнових відносин Мінфіну Тарас Тиводар. 

«УНІАН» 

 


