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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
УКАЗ 

від 8 червня 2012 року № 381/2012 
Про звільнення І. Бісюка з посади Голови Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України 
 

 Звільнити БІСЮКА Івана Юрійовича з посади Голови Державної ветеринарної 
та фітосанітарної служби України. 

www.president.gov.ua 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
УКАЗ 

від 8 червня 2012 року № 382/2012 
Про призначення І. Бісюка заступником Міністра аграрної політики та 

продовольства України - керівником апарату 
 
 Призначити БІСЮКА Івана Юрійовича заступником Міністра аграрної 

політики та продовольства України - керівником апарату. 
www.president.gov.ua 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

УКАЗ 
від 8 червня 2012 року № 383/2012 

Про звільнення В. Горжеєва з посади першого заступника Голови Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України 

 
 Звільнити ГОРЖЕЄВА Володимира Михайловича з посади першого заступника 

Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 
www.president.gov.ua 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

УКАЗ 
від 8 червня 2012 року № 384/2012 

Про призначення В. Горжеєва Головою Державної ветеринарної та фітосанітарної 
служби України 

 
 Призначити ГОРЖЕЄВА Володимира Михайловича Головою Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби України. 
www.president.gov.ua 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 5 червня 2012 року  № 4886 

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури 
державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно 

 
 Верховна Рада України постановляє: 
 
 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної 
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реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно (реєстр. № 10365), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 
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 5 червня 2012 року № 4880 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі 
аукціону 

 
 Верховна Рада України постановляє: 
 
 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону (реєстр. 
№ 10231-3), поданий народними депутатами України Бевзенком В.Ф. та Терещуком 
С.М. 

 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 6 червня 2012 р. № 540  
Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 
 

 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
 Внести до Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
травня 2004 р. № 677, зміни, що додаються. 

 
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

 
 1. Пункт 2 викласти в такій редакції: 
 “2. Проект відведення земельної ділянки розробляється у разі: 
 зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно до закону; 
 надання, передачі земельної ділянки, вилучення (викупу), відчуження земельної 

ділянки (її частини), межі якої не встановлено в натурі (на місцевості).”. 
 2. Пункт 9 викласти в такій редакції: 
 
 “9. Розроблений проект відведення земельної ділянки виконавець подає у 

випадках, установлених статтями 118 і 123 Земельного кодексу України, на погодження 
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відповідній комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із 
землеустрою, за місцем розташування земельної ділянки. 

 В інших випадках проект відведення земельної ділянки виконавець погоджує із 
землевласником або землекористувачем, крім викупу земельних ділянок (їх частин) з 
підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної 
необхідності, відповідними органами земельних ресурсів, містобудування і 
архітектури, охорони культурної спадщини, санітарно-епідеміологічної служби, 
природоохоронним органом. У разі вилучення (викупу), надання, зміни цільового 
призначення земельних ділянок (їх частин) лісогосподарського призначення чи водного 
фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних з розробкою корисних копалин, проект 
також погоджується з відповідними органами лісового господарства, водного 
господарства, державного гірничого нагляду. 

 Зазначені органи розглядають проекти відведення земельних ділянок протягом 
трьох тижнів з дня надходження та видають у межах своїх повноважень висновки про 
їх погодження або мотивовану відмову.”. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 11 червня 2012 р. № 566 
Про випуск у 2012 році облігацій внутрішньої державної позики для кредитування 

Аграрного фонду 
 

 Відповідно до статті 18 Закону України “Про Державний бюджет України на 
2012 рік” Кабінет Міністрів України постановляє: 

 1. Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із строком 
погашення до п’яти років в обсязі 2 600 млн. гривень згідно з основними умовами 
випуску та порядку розміщення короткострокових і середньострокових державних 
облігацій, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. 
№ 80 “Про випуски облігацій внутрішніх державних позик” (Офіційний вісник 
України, 2001 p., № 5, ст. 185). 

 
 2. Міністерству фінансів: 
 виступити емітентом облігацій внутрішньої державної позики та забезпечити їх 

розміщення на первинному ринку; 
 передбачати щороку під час складання проекту Державного бюджету України 

на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення облігацій 
внутрішньої державної позики, випущених відповідно до цієї постанови; 

 спрямувати Міністерству аграрної політики та продовольства як головному 
розпоряднику бюджетних коштів для Аграрного фонду на умовах повернення до кінця 
2012 року залучені кошти у межах обсягів, визначених у додатках 2 і 4 до Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, та залишок не використаних у 
2011 році коштів, залучених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 
січня 2011 р. № 43 “Про випуск у 2011 році облігацій внутрішньої державної позики 
для кредитування Аграрного фонду” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 6, ст. 277). 

 
 3. Державній казначейській службі на підставі розпису фінансування та 

кредитування державного бюджету забезпечити відображення в обліку операцій з 
випуску облігацій внутрішньої державної позики та використання бюджетних 
асигнувань, отриманих у вигляді кредитування Аграрного фонду. 

 http://www.kmu.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 20 червня 2012 р. № 558  
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. 

№ 1131 

 Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1131 
“Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої 
служби” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2670; 2009 р., № 18, ст. 573) 
зміни, що додаються. 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 вересня 2007 р. № 1131 
 
1. У назві та постановляючій частині постанови слова і цифри “у 2007 році” 

виключити. 
2. У Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному 

бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби, 
затвердженому зазначеною постановою: 

1) у назві Порядку слова і цифри “у 2007 році” виключити; 
2) абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції: 
“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених 

Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі” для державної підтримки сільськогосподарської 
дорадчої служби (далі - бюджетні кошти).”; 

3) у пункті 3 слова і цифри “станом на 1 січня 2009 року” замінити словами і 
цифрою “станом на 1 січня відповідного року”; 

4) у пункті 5 слова “Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим” 
замінити словами “Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки 
Крим”, а слова “державної контрольно-ревізійної служби” - словом 
“Держфінінспекції”; 

5) в абзаці другому пункту 8 слова “заступник Міністра аграрної політики 
Автономної Республіки Крим” і “управління промисловості та агропромислового 
розвитку Севастопольської міської держадміністрації” замінити відповідно словами 
“заступник Міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки 
Крим” і “управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового 
комплексу Севастопольської міської держадміністрації”; 

6) пункт 9 викласти у такій редакції: 
“9. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в 

органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку. 
Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються 

відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та 
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного 
бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.”; 

7) у пункті 11 слова “фінансової звітності” і “за їх цільовим витрачанням” 
замінити відповідно словами “фінансової і бюджетної звітності” і “за їх цільовим та 
ефективним витрачанням”; 

8) у тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словом 
“Мінекономрозвитку”, а слова “Міністерство аграрної політики Автономної Республіки 
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Крим”, “управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської 
міської держадміністрацій” в усіх відмінках - відповідно словами “Міністерство 
аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим”, “управління 
промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу 
Севастопольської міської держадміністрацій” у відповідному відмінку. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 01 червня 2012  № 320 
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної 

політики України від 30.12.2004 № 488 
 
 Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” та з метою приведення 
нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України НАКАЗУЮ: 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики 
України від 30 грудня 2004 року № 488 “Про затвердження Положення про умови 
проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у 
тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України”, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 17 січня 2005 року за № 48/10328 (із змінами). 

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) в установленому порядку: 
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
2.2. Довести цей наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Міністерства аграрної політики та продовольства 
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку 
обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку 
інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної 
адміністрації. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В. 
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

www.minagro.kiev.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» 
щодо діяльності Аграрного фонду».  
Номер, дата реєстрації: 10417/П від 20.06.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Калетнік Г.М.  

 
Верховна Рада України постановляє : 
 
1. Прийняти за основу проект Закону України “Про внесення змін до Закону 

України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо діяльності 
Аграрного фонду, (реєстр. № 10417), поданий народним депутатом України 
Хомутинніком В.Ю.  

2. Доручити Комітету з питань агарної 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://zakon.rada.gov.ua 
Постанова «Про  прийняття за основу проекту Закону України «Про  аграрні 
розписки»  

Номер, дата реєстрації: 9610/П від 22.06.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Калетнік Г.М.  
 

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

            1.  Прийняти за основу проект Закону України «Про аграрні розписки», 
(реєстр.№ 9610), поданий народними депутатами  України  Терещуком С.М., 
Калетніком Г.М. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України» (щодо Гарантійного фонду виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно)» 
Номер, дата реєстрації: 10019/П від 14.05.2012 
Ініціатор: Народний депутат України  Калетник Г.М. 

 
Верховна Рада України постановляє: 

 
1. Прийняти за основу проект Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України” (щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно (реєстр. № 9611), поданий народним депутатом 
України Терещуком С.М. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про  прийняття за основу проекту Закону України «Про  розвиток 
кооперації у сільському господарстві України»  
Номер, дата реєстрації: 10046/П від 14.05.2012 
Ініціатор: Народний депутат України  Калетник Г.М. 
 

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

            1.  Прийняти за основу проект Закону України «Про розвиток кооперації у 
сільському господарстві України», (реєстр.№ 10257), поданий народними депутатами  
України  Симоненком П.М., Лещенком В.О., Перестенко М.В. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон «Про внесення змін до статті 134 Земельного кодексу України (щодо 
надання в оренду земельних ділянок, зайнятих водоймами та прибережними 
захисними смугами навколо них» 
Номер, дата реєстрації: 10657 від 22.06.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Кисельов В.О., Забарський В.В., Нетецька 
О.А., Дейч Б.Д. 

 
Проект Закону України "Про внесення змін до статті 134 Земельного кодексу 

України (щодо надання в оренду земельних ділянок, зайнятих водоймами та 
прибережними захисними смугами навколо них" (далі - законопроект) розроблено з 
метою врегулювання процедури передачі в оренду земельних ділянок під озерами, 
водосховищами, іншими водоймами, наданими в оренду відповідно до Водного 
кодексу України, та прибережними захисними смугами навколо них і визначає 
правовий механізм надання в оренду землі орендарям поверхневих водних об'єктів без 
проведення земельних торгів. 

Статтею 51 Водного кодексу України встановлена можливість користування 
водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди. 

Так, частиною першою статті 51 Водного кодексу України встановлено, що у 
користування на умовах оренди водні об'єкти (їх частини) місцевого значення та 
ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, можуть 
надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва 
сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих 
цілях. 

Згідно частини сьомої даної статті право водокористування на умовах оренди 
оформляється договором, погодженим з державними органами охорони навколишнього 
природного середовища та водного господарства.  

Згідно частини восьмої даної статті умови, строки і збір за оренду водних об'єктів 
(їх частин) визначаються в договорі оренди за згодою сторін.  

Відповідно до частини першої статті 58 Земельного кодексу України до земель 
водного фонду належать землі, зайняті, крім іншого, озерами, водосховищами, іншими 
водними об'єктами, прибережними захисними смугами навколо водойм, крім земель, 
зайнятих лісами.  
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Відповідно до частини четвертої статті 59 Земельного кодексу України 
громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди 
земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних 
шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, 
рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо.   

Відповідно до статті 1 Водного кодексу України водойма - безстічний або із 
сповільненим  стоком  поверхневий водний об'єкт. 

Частиною другою статті 124 Земельного кодексу України передбачено, що 
передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній 
власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, 
встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу. 

Норми діючого законодавства не визначають послідовність передачі в оренду 
земельних ділянок та водних об'єктів.  

З урахуванням викладеного складається ситуація, при якій в разі розташування на 
земельній ділянці озера, водосховища, іншої водойми, наданої орендарю згідно з 
договором оренди, передача земельної ділянки, на якій вона розташована, а також 
прибережної захисної смуги навколо водойми в оренду повинна здійснюватися за 
результатами проведення земельних торгів. 

Відповідно до статті 138 Земельного кодексу України земельні торги визнаються 
такими, що не відбулися, крім іншого, у разі відсутності покупців або наявності тільки 
одного покупця.  

Наявність на земельній ділянці поверхневого водного об'єкта, переданого в 
оренду певній особі відповідно до договору, зумовлює наявність тільки одного покупця 
права оренди земельної ділянки під водним об'єктом, і, як наслідок, те, що земельні 
торги будуть визнані такими, що не відбулися. 

Разом з тим, придбання на земельних торгах права оренди земельної ділянки під 
поверхневим водним об'єктом та його прибережною захисною смугою не гарантує 
переможцю права на оренду водного об'єкта. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
01.06.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, Міністерства фінансів України від 01 червня 2012 № 
318/667 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
сільського господарства і продовольства України, Міністерства фінансів України  
від 02 вересня 1996 року № 270/187” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України від 01 
червня 2012 № 318/667 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства фінансів 
України від 02 вересня 1996 року № 270/187” оголошує про його публікацію. 

Проект наказу підготовлено відповідно до Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992      № 731, та 
порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України 12.04.2005 № 34/5, затвердженого в Міністерстві юстиції України 
12.04.2005 за № 381/10661, з метою визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства сільського господарства і продовольства України та Міністерства 
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фінансів України від 02 вересня 1996 року № 270/187 “Про затвердження Порядку 
проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення”. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Міністерства фінансів України від 01 червня 2012  № 318/667 
“Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського 
господарства і продовольства України, Міністерства фінансів України  від 02 вересня 
1996 року № 270/187” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

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

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

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 E-mail: mail@dkrp.gov.ua 

Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України та Міністерства 
фінансів України від 02 вересня 1996 року № 270/187 “Про затвердження Порядку 
проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 09 вересня 1996 року № 509/1534. 

Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України та 
Міністерства фінансів України від 02 вересня 1996 року № 270/187 “Про затвердження 
Порядку проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 1996 року № 509/1534, 
необхідно визнати таким, що втратив чинність, оскільки він втратив свою актуальність.  

www.minagro.kiev.ua 
 
05.06.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України ”Про затвердження Переліку питань та уніфікованої 
форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного 
законодавства” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України ”Про затвердження Переліку питань та 
уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного 
нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного 
законодавства” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує 
про його публікацію. 

Проект наказу Мінагрополітики України ”Про затвердження Переліку питань та 
уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного 
нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного 
законодавства” розроблено відповідно до законів України “Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про державний 
контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення 
про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом 
Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459, та на виконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 1850 “Про забезпечення 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. 

Проектом наказу передбачено затвердження вичерпного переліку питань для 
здійснення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами  планових 
заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання 
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вимог земельного законодавства з урахуванням ступенів ризику від провадження ними 
господарської діяльності, а також уніфікованої форми акта перевірки, який складається 
за результатами проведення контрольних заходів, що відповідатиме вимогам Закону 
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності”. 

Проект наказу Мінагрополітики України разом з аналізом регуляторного впливу 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua.  

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

Державна інспекція сільського господарства України, вул. Баумана, 9/12, м. 
Київ, 03190, E-mail: shumeyko@meta.ua; тел. 232-94-47, E-mail: tylyza@meta.ua; 
тел./факс 449-22-39 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. Грушевського, 12/2, 
м. Київ, 01008 E-mail: meconomy@me.gov.ua 

Метою проекту наказу є затвердження вичерпного переліку питань для 
здійснення Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами  планових 
заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання 
вимог земельного законодавства з урахуванням ступенів ризику від провадження ними 
господарської діяльності, а також уніфікованої форми акта перевірки, який складається 
за результатами проведення контрольних заходів, що відповідатиме вимогам Закону 
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності”. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України ”Про 
затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення 
планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами 
господарювання вимог земельного законодавства” (далі – проект наказу) розроблено 
відповідно до законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності”, “Про державний контроль за використанням та 
охороною земель”, “Про охорону земель”, Положення про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 
квітня 2011 р. № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства 
України (далі – Держсільгоспінспекція України), затвердженого Указом Президента 
України від 13 квітня 2011 р. № 459, Методичних рекомендацій щодо розробки 
переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з 
урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також 
типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок, 
затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва від 09 квітня 2010 р. № 88, та на виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 1850 “Про забезпечення здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. 

www.minagro.kiev.ua 
 

18.06.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни до пункту 1 плану заходів, спрямованих на 
подолання наслідків світової фінансової  кризи в регіонах» 

 
Проект розпорядження  «Про внесення зміни до пункту 1 плану заходів, 

спрямованих на подолання наслідків світової фінансової  кризи в регіонах» розроблено 
Міністерством аграрної політики та продовольства України. 
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Головним завданням, яке планується розв'язати шляхом прийняття 
розпорядження є уникнення дублювання програм розвитку тваринництва.  

Прийняття цього розпорядження дасть можливість запобігти дублюванню 
програмних засад розвитку тваринництва.  

Зазначений  проект розпорядження Кабінету Міністрів України  знаходиться на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua. 

Пропозиції та зауваження до зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів 
України  надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: 

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24 Департаменту тваринництва або на адресу 
електронної пошти zoo@minapk.kiev.ua 

Метою прийняття проекту є внесення  змін до  розпорядження  Кабінету 
Міністрів України від 23.12.2009 № 1593 з метою уникнення дублювання програм 
розвитку тваринництва. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1687 
"Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку 
тваринництва на період до 2015 року" Мінагрополітики України було розроблено 
проект Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 
2015 року. 

Проте розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 № 1869-р 
визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 
23.12.2009 № 1687 "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної 
програми розвитку тваринництва на період до 2015 року". 

Мінагрополітики України на даний час розробляє національний проект 
"Відроджене скотарство", метою якого є створення в Україні потужного промислового 
потенціалу з виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції: молока та 
м’яса яловичини, забезпечення продовольчої безпеки держави та нарощування 
експортного потенціалу. 

Суть проекту полягає у будівництві в регіонах України промислових 
тваринницьких комплексів з утримання великої рогатої худоби молочних та м'ясних 
порід, що дасть можливість протягом восьми років збільшити поголів'я великої рогатої 
худоби на 50 відсотків від поточного рівня та щороку додатково виробляти валового 
продукту на 12 млрд  гривень. 

Прийняття проекту розпорядження  унеможливить дублювання програм 
розвитку галузі тваринництва. 

www.minagro.kiev.ua 
 

19.06.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України "Про 
затвердження Положення про комісію з питань визначення переліку і граничних 
цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового 
комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету" 

       
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу 

Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про комісію з питань 
визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного 
виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок 
коштів державного бюджету" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту 
Міністерство аграрної політики України робить оголошення про його публікацію. 

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: 

01011, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua; 
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01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: scherbina@minapk.gov.ua. 

Метою прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України “Про затвердження Положення про комісію з питань визначення переліку і 
граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для 
агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів 
державного бюджету” є врегулювання питання визначення переліку і граничних цін на 
техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, 
закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету. 

Зазначений наказ розроблено відповідно до постанови Кабінет Міністрів 
України від 31.05.2012 № 508, якої внесено зміни до Порядку використання коштів 
державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки й 
обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи 
з операцій фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2003 року № 1904 (із змінами), Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної 
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 647 із змінами, 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 р. № 794 (із змінами) в частині 
визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного 
виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок 
коштів державного бюджету. 

www.minagro.kiev.ua 
 

26.06.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України "Про 
затвердження форм документів, надання інформації та звіту для часткової 
компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу 
сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у 2012 році" 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 

України "Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для 
часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу 
сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у 2012 році"та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України 
робить оголошення про його публікацію. 

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: 

01011, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua; 

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

Проектом наказу передбачається затвердження форм документів, надання 
інформації та звіту для часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для 
поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у 2012 році з метою 
виконання пунктів  8, 9, 11 та 15 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на 
зрошуваних землях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 
квітня 2008 р. № 345. 
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Проект наказу розроблено на виконання постанов Кабінету Міністрів України 
від 09 квітня 2008 року № 345 "Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції 
рослинництва на зрошуваних землях" та від 25 квітня 2012 року №  510 "Про порядок 
використання коштів державного бюджету для часткової компенсації вартості 
електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях". 

www.minagro.kiev.ua 
 

27.06.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України "Про 
затвердження Положення про конкурсну комісію з питань визначення пріорите- 
тів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на 
умовах фінансового лізингу" 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 

України " Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань визначення 
пріорите- тів забезпечення основними фондами сільськогосподарсь-ких 
товаровиробників на умовах фінансового лізингу" та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України робить оголошення про 
його публікацію. 

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: 

01011, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua; 

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

Метою прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України “Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань визначення 
пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських 
товаровиробників на умовах фінансового лізингу” є врегулювання питання визначення 
пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських 
товаровиробників на умовах фінансового лізингу через державне підприємство 
“Спецагролізинг 

Зазначений наказ розроблено відповідно до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року  № 648 (із змінами). 

www.minagro.kiev.ua 
 

27.06.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення зміни 
до статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 

 
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про 

внесення зміни до статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна» Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до законопроекту розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
www.minagro.kiev.ua 2 липня 2012 року. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 
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04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України e-
mail:  (kip@dkrg.gov.ua). 

Проектом Закону України "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про 
оренду державного та комунального майна" передбачається зняття надмірних 
обмежень щодо можливості передачі в оренду об’єктів державної власності, 
розширюється перелік об’єктів та майна, які можуть бути передані в оренду, що в свою 
чергу створить умови сталого функціонування та розвитку рибогосподарського 
комплексу держави. 

Проблема орендних відносин щодо гідротехнічних споруд, включаючи ставкові 
рибницькі (рибоводні) споруди та пов'язані з ними робочі машини і обладнання, інше 
майно, яке на момент приватизації не увійшло до статутних фондів господарських 
товариств, створених в процесі приватизації на базі підприємств рибного господарства, 
що належить до сфери управління Державного агентства рибного господарства 
України, зумовлена формулюванням абзацу шістнадцятого частини другої статті 4 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», який забороняє 
здавати вищезазначені об’єкти в оренду. 

Гідротехнічні споруди рибницьких ставів є специфічними інженерними 
спорудами рибницьких ставків, які потребують їх сезонного використання через 
нерозривний процес циркуляції місцевих талих та річкових вод. Гідротехнічні споруди 
можуть зберігати свої властивості та якості тільки в результаті їх постійного 
циклічного користування. У разі, коли гідротехнічні споруди рибницьких ставів не 
експлуатуються відповідно до Правил експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних 
господарств, стави не заповнюються водою до належного рівня, відбувається їх 
швидке заростання трав’яною та жорсткою рослинністю, замулення, порушується 
водообмін, що в свою чергу призводить до руйнування гідроспоруд, порушення 
екосистеми прилеглої території. 

Згідно з отриманими минулого року даними облдержадміністрацій та на 
підставі проведеної роботи територіальних органів рибоохорони з інвентаризації 
водойм в Україні для здійснення рибництва придатні 632 тис. га  водойм комплексного 
призначення (озера, стави, водосховища), з яких в оренді знаходиться 215 тис. га або 
34% до загальної площі придатних для рибництва водойм. 

44 тис. га або тільки 20% від орендованих в Україні водойм припадає на 
державні гідротехнічні споруди рибогосподарського призначення (огороджувальні 
дамби, стави, водопостачальні канали, насосні станції та інше). Зазначені споруди 
знаходяться на балансі державного підприємства «Укрриба», яке належить до сфери 
управління Держрибагентства і експлуатуються сьогодні акціонерними товариствами - 
колишніми державними рибокомбінатами та іншими господарюючими суб’єктами  на 
договірних засадах. 

Саме ці споруди за часів СРСР разом з приватизованими наприкінці  
 90-х складали  близько 70 тис. га, і давали країні за суттєвої державної 

підтримки  у кращі роки до 100 тис. т товарної риби. 
Тобто, сьогодні для риборозведення (на умовах оренди)  використовується 

площ у два рази більше ніж за часів СРСР,  а вирощується риби за статистичними 
даними 24,5 тис. т – у 4 рази менше, що насправді не відповідає дійсності, виходячи із 
наявної кількості риби на ринках 

www.minagro.kiev.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
25.06.2012  
В Україні урожай зерна в 2012 р. зменшиться на 20-30% - Укргідрометцентр 
 

В Україні валовий збір зернових і зернобобових в 2012 р. прогнозується на рівні 
43-44 млн. т, що на 10-12 млн. т (20-30%) менше, ніж у минулому році. Про це на прес-
конференції заявила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру 
МНС України Тетяна Адаменко. 

"Згідно з нашими розрахунками, в результаті погодних умов, які склалися в 
Україні, валовий збір зернових і зернобобових в цьому році ми прогнозуємо на рівні 
43-44 млн. т, тобто на 10-12 млн. т менше, ніж торік" , - заявила Т.Адаменко. 

За її словами, це є наслідком складних погодних умов, які спостерігаються в 
країні останнім часом, зокрема, посухи. 

Разом з цим, Т.Адаменко зазначила, що більш-менш сприятлива ситуація в 
Україні склалася з кукурудзою. "Але це станом на сьогодні. Якщо на початку і в першій 
половині липня не буде ефективних дощів в лісостепу та степу, то також ситуація з 
кукурудзою буде погіршуватися", - додала Т.Адаменко. 

Нагадаємо, в січні 2012 р. в Укргідрометцентрі зробили прогноз, що в 
поточному році через несприятливі погодні умови урожай озимої пшениці буде на 20-
30% менше, ніж в 2011 р. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
22.06.2012  
ВР України не вистачило голосів, щоб виставити землю на продаж 
 

Верховна Рада не набрала голосів за поправку, яка дозволила б почати продаж 
землі сільськогосподарського призначення. 

За поправку № 76 до проекту змін до деяких законодавчих актів щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності, в якій говорилося про 
передачу земель державного земельного банку, проголосувало 219 карток народних 
депутатів при 226 необхідних. 

Дана поправка не була схвалена профільним комітетом, і поставити її на 
голосування попросив народний депутат від фракції Партії регіонів Михайло Чечетов. 

У свою чергу, заступник голови комітету з питань аграрної політики та 
земельних відносин Валерій Бевзенко зазначив, що поправка суперечить регламенту 
Верховної Ради і Конституції України. Зокрема, Бевзенко звернув увагу на статтю 116 
регламенту, відповідно до якої депутати можуть подавати свої зауваження тільки до 
тих положень законопроекту, які були прийняті в першому читанні. 

"У цій поправці йдеться про державний земельний банк, якого не існує, це по-
перше. А по-друге, це не відповідає логіці 116-ї статті (регламенту, - ред.). Ви 
наполягаєте - я поставлю. Але давайте не приймати дурниць ", - сказав спікер 
Володимир Литвин. 

Після цього за поправку проголосували 219 карток депутатів, у тому числі всі 20 
народних депутатів Блоку Литвина. 

Нагадаємо, раніше депутат від БЮТ Сергій Соболєв заявив журналістам, що 
більшість планує прийняти законопроект, який фактично зніме заборону на продаж 
землі сільськогосподарського призначення з нового року. За його словами, основний 
текст документа ризиків не містить, але поправка № 76 до нього передбачає створення 
земельного банку, через який буде здійснюватися продаж земель сільгосппризначення. 
"Ми потрапляємо в ситуацію, в якій фактично узаконюється один з ключових актів 
купівлі-продажу земель сільгосппризначення", - сказав він. 

ЛIГАБiзнесIнформ 
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22.06.2012  
ВР України ввела держрегулювання цін на товари, які мають соціальну 
значимість 
 

Верховна Рада Україна (ВР) прийняла в другому читанні в цілому як закон 
законопроект № 9361 від 31 жовтня 2011 р., ініційований Кабінетом Міністрів, про ціни 
і ціноутворення. "За" проголосували 263 з 226 мінімально необхідних народних 
депутата. 

 Закон визначає підстави для запровадження державного регулювання цін 
(тарифів, плати, ставок або зборів, крім ставок і зборів, що використовуються в системі 
оподаткування), види державного регулювання цін, порядок їх застосування, 
диференціюючи адміністративні та ринкові методи. Законопроект чітко розмежовує 
компетенцію Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування про введення державного регулювання цін та здійснення 
контролю за дотриманням його вимог. 

 Для оперативного реагування на зміни рівнів цін на відповідних товарних 
ринках і запобігання їх різкого зростання, проектом закону визначаються засади та 
порядок здійснення державних цінових спостережень у вигляді моніторингу цін, які 
становлять його проведення, зокрема збір інформації. 

 Для забезпечення неухильного виконання вимог законодавства про ціни і 
ціноутворення проект закону встановлює диференційовану адміністративно-
господарську відповідальність за його порушення і чітко визначений перелік видів 
порушень. 

 З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог 
проекту закону передбачено внесення відповідних змін до Господарського кодексу 
України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 Так, відповідно до закону, державні регульовані ціни вводяться на товари, які 
роблять визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну 
соціальну значущість, а також на товари, вироблені суб'єктами природних монополій. 

 Державні регульовані ціни можуть запроваджуватися на товари суб'єктів, які 
порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції. 

 Зміна рівня державних регульованих цін здійснюється в порядку і строки, що 
визначаються органами, які відповідно до цього закону здійснюють державне 
регулювання цін. 

 Зміна рівня державних регульованих цін може здійснюватися у зв'язку зі 
зміною умов виробництва і продажу (реалізації) продукції, які не залежать від 
господарської діяльності підприємства. 

РБК-Україна 
 
20.06.2012  
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує ВРУ 
прийняти за основу законопроект про аграрні розписках 
 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР рекомендує 
парламенту прийняти за основу законопроект про аграрні розписки. 

 Законопроектом № 9610 пропонується встановити, що аграрна розписка - це 
документ, що встановлює безумовне зобов'язання боржника по розписці здійснити 
поставку визначеної в цьому документі сільськогосподарської продукції, якість, 
кількість, місце і термін її поставки. 

 В ході обговорення проекту зазначалося, що аграрна розписка, "по суті, є 
обіцянкою постачати сільськогосподарську продукцію або здійснювати оплату після 
реалізації сільськогосподарської продукції в майбутньому в обмін на отримання 
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ресурсів (фінансових або товарних) в день видачі розписки для ведення господарської 
діяльності". 

 На думку членів комітету, прийняття законопроекту дозволить вирішити 
проблему кредитування сільськогосподарських товаровиробників, особливо дрібних і 
середніх, які не мають достатньо ліквідного майна для застави, крім майнових прав на 
майбутній врожай і молодняк сільськогосподарських тварин. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
19.06.2012  
КМУ пропонує Верховній Раді ввести обов'язкову норму про наявність біоетанолу 
в бензині на рівні 5% з 2014 р. 
 

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести обов'язкову норму про 
наявність біоетанолу в бензині на рівні 5% з 2014 року і 7% - з 2016 року. 

 Про це йдеться в проекту закону № 10572, зареєстрованому в ВР України 13 
червня. 

 Законопроектом передбачається, що додавання 5% біоетанолу до бензину буде 
рекомендовано з 2013 року, а обов'язкове додавання біоетанолу в розмірі не менше 5% 
передбачається в 2014-2015 роках. Також пропонується, що з 2016 року обов'язковий 
вміст біоетанолу в моторних бензинах складе не менше 7%. 

 Метою законопроекту є створення сприятливих умов для розвитку виробництва 
та споживання альтернативних видів палива на території України, розвитку ринку 
моторного палива та посилення енергетичної незалежності України. Зміст біоетанолу в 
бензинах моторних до 10% не вимагає переобладнання паливної системи автомобіля. 
Нагадаємо, в листопаді 2011 року на той момент перший віце-прем'єр-міністр, міністр 
економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв доручив Міністерству аграрної 
політики і продовольства розробити програму перепрофілювання надлишкових 
потужностей спиртових заводів на випуск біоетанолу. 

 У квітні 2011 року Мінагрополітики ініціювало надання права виробляти 
біоетанол 16 спиртовим заводам. Німеччина однією з перших країн Європи почала 
продавати бензин з домішкою біоетанолу. Так країна вирішила виконати директиву 
Євросоюзу, за якою до 2020 р. 10% палива в ЄС має припадати на біологічно чистий 
біоетанол. 

 З 2005 р. в Німеччині продавався бензин Е5, що містить 5% біоетанолу, з 
лютого 2011 року йому на зміну прийшов Е10. Але в минулому році німці мовчки 
бойкотували біопаливо: автозаправки затоварені Е10, одночасно виникли перебої з 
традиційним бензином Super Plus (аналог АІ-98). 70% автолюбителів країни 
побоюються, що Е10 може пошкодити мотор, свідчать дані опитувань. 

 Довідка: біоетанол - звичайний етанол, що отримується в процесі переробки 
рослинної сировини для використання в якості біопалива. В даний час велика частина 
біоетанолу виробляється з кукурудзи (США) і цукрового очерету (Бразилія). 
Сировиною для виробництва біоетанолу також можуть бути різні с / г культури з 
великим вмістом крохмалю або цукру: маніок, картопля, цукровий буряк, батат, сорго, 
ячмінь і т. д. Етанол небезпечний в першу чергу для алюмінієвих та гумових деталей. 
Наприклад, для певних моделей із серій Mercedes C 200, Opel Vectra, Signum і Zafira, 
Citroen і Nissan до 2000 року випуску. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
18.06.2012  
Держсільгоспінспекція України проти скасування обов'язкової сертифікації зерна 
 

Голова Державної інспекції сільського господарства України 
(Держсільгоспінспекція) Микола Вашешніков вважає неприйнятною скасування 
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обов'язкової сертифікації зерна та продуктів його переробки, ініційоване Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України. 

 Як відзначається в прес-релізі інспекції з посиланням на її голову, скасування 
сертифікації, зокрема, значно підвищить ризики агровиробників, оскільки послуги по 
зберіганню зерна будуть надаватися без відповідного контролю їх якості. 

 "Відсутність контролю якості зерна призведе до вступу на вітчизняний та 
міжнародний ринки неякісної та небезпечної сільськогосподарської продукції, а як 
наслідок, ми матимемо загрозу здоров'ю нації і зіпсований імідж країни-експортера в 
світі", - вважає М.Вашешніков. 

 Як повідомлялося, МЕРТ України на початку травня опублікувало на своєму 
сайті законопроект, який передбачає скасування обов'язкової сертифікації зерна та 
продуктів його переробки. 

 Крім того, документ скасовує обов'язкову сертифікацію послуг зі зберігання 
зерна та продуктів його переробки, а також дозволяє їх експорт та імпорт без наявності 
сертифіката якості. МЕРТ також запропонувало дозволити зерновим складам не 
страхувати зерно, прийняте на зберігання за простим або подвійним свідоцтвом, від 
ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати за рахунок поклажодавця. 

Інтерфакс-Україна 
 
14.06.2012  
МінАПіП Україні направило кошти на розвиток тваринництва, садівництва, 
хмелярства та насінництва 
 

На 12.06.2012 Міністерством аграрної політики і продовольства України 
затверджено ряд наказів і спрямовані кошти на їх реалізацію: За програмою 2801180 
"Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі" за наступними 
напрямками: 

 - Розвиток тваринництва (приріст корів власного відтворення, закуплене 
поголів'я телиць в господарствах населення, наявне поголів'я корів м'ясного напряму 
продуктивності) - № 314 від 30.05.2012 на загальну суму 10 119,3 тис. грн 
(кредиторська заборгованість); 

 - Часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та 
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів і підприємств з виробництва 
комбікормів - № 302 від 25.05.2012 на загальну суму 6 136,4 тис. грн (кредиторська 
заборгованість); 

 - Для виплати субсидії на гектар посівів - № 303 від 25.05.2012 на загальну суму 
26 217,957 тис. гривень; 

 - Створення і забезпечення резервного запасу сортового і гібридного насіння - 
20 000 тис. грн направлено Державний резервний насіннєвий фонд. 

 За програмою 2801350 "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладки 
молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" для погашення 
кредиторської заборгованості, що утворилася на 1 січня 2012 року (в частині 
компенсації витрат суб'єктів господарювання, понесених на створення та зрошення 
плодово-ягідних насаджень і виноградників, і будівництво холодильників з 
регульованим газовим середовищем) - № 309 від 29.05.2012 на загальну суму 166 343,3 
тис. гривень; 

 За програмою 2801540 "Державна підтримка галузі тваринництва" затверджено 
розподіл бюджетних коштів, нарахованих фізичним особам за утримання та 
збереження молодняка великої рогатої худоби - № 341 від 11.06.2012 на загальну суму 
1 045,5 тис. гривень. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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14.06.2012  
Головою правління Державної продовольчо-зернової корпорації України 
призначено Олександра Цібульщака 
 

Головою правління Державної продовольчо-зернової корпорації України 
призначено Олександра Цібульщака. Раніше посаду голови правління ДПЗКУ займав 
Олександр Лавринчук. 

Як відзначається в інформації державного підприємства Інформаційно-
ресурсний центр, відповідні зміни пройшли 13 червня. 

О.Цібульщак в 2004-2010 роках обіймав посаду генерального директора ТОВ 
"Хліб Києва". 

Як повідомлялося, О.Лаврінчук очолював правління ДПЗКУ з моменту її 
створення в серпні 2010 року. До складу компанії входить розгалужена мережа філій - 
лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яний заводи. 

44 підрозділи-філії ДПЗКУ сумарно можуть зберігати 3,46 млн. т зернових, у 
тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського 
портів - 2,38 млн. т зернових вантажів на рік. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
13.06.2012  
Україна в 2012/13 МР може експортувати майже 26 млн. т зерна – МінАПіП 
 

Експорт зерна з України в новому маркетинговому році (МР, липень 2012 - 
червень 2013) може скласти майже 26 млн. т проти очікуваних за підсумками 
поточного сезону 23 млн. т, вважають у Міністерстві аграрної політики і продовольства 
України. 

 Згідно з розробленим міністерством прогнозним балансом попиту та пропозиції 
зерна на новий МР, яким володіє агентство "Інтерфакс-Україна", зростання експорту 
очікується, незважаючи на прогнозоване зниження в 2012 році врожаю зерна з 
минулорічних 56,7 млн. т до 47,2 млн. т . 

 За розрахунками Мінагропроду, зокрема, експорт пшениці в 2012/2013 МР 
складе 8,3 млн. т (в тому числі продовольчої - 6,54 млн. т) при прогнозованому врожаї 
цієї культури 14,15 млн. т (продовольчої - майже 8 , 5 млн. т), експорт ячменю - майже 
1,7 млн. т при врожаї 6,5 млн. т. Найбільшим, за оцінками міністерства, буде як 
експорт, так і урожай української кукурудзи - майже 15 млн. т і 23, 8 млн. т відповідно. 

 У балансах наголошується, що наростити зовнішні поставки Україна зможе 
завдяки великим перехідним залишкам зернових врожаю 2012 року - в обсязі 12,6 млн. 
т. При цьому на 1 липня 2011 року вони становили лише 6,2 млн. т У міністерстві 
вважають, що з урахуванням перехідних запасів загальна пропозиція зерна в 2012/2013 
МР складе майже 60 млн. т проти 63,12 млн. т в поточному маркетинговому році. 

 Потреба внутрішнього ринку на новий МР, на думку Мінагропроду, не 
зміниться в порівнянні з поточним сезоном і складе 28 млн. т. 

"Інтерфакс-Україна" 
 
12.06.2012  
Україна з початку 2011/12 МР експортувала 20,7 млн. т зерна – МінАПіП 
 

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2011 - червень 
2012 р.) станом на 11 червня 2021 експортувала 20,7 млн. т зерна. 

Про це повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і 
продовольства. Зокрема, на зовнішні ринки було поставлено 5,049 млн. т пшениці, в 
тому числі 3,026 млн. т продовольчої і 2,023 млн. т фуражної. Експорт ячменю склав 
2,424 млн. т, кукурудзи - 13,088 млн. тонн і інших культур - 166 тис. тонн. 
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За оцінками Мінагропроду, перехідні запаси зернових культур на 1 липня 2012 
р. можуть скласти до 11 млн. т, з них пшениці - близько 7 млн. тонн, кукурудзи - 2,5 
млн. тонн, ячменю - 1,2-2 млн. тонн. 

Як повідомлялося раніше МінАПіП, Україна в 2011 р. зібрала 56,7 млн. тонн 
зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 р. 

Згідно із прогнозом ІК "ПроАгро", в 2011/12 МР експорт українського зерна 
складе трохи більше 22 млн. т. У т.ч. на зовнішні ринки буде відвантажено до 5,3 млн. т 
пшениці, 2,5 млн. т ячменю і 14 млн. т кукурудзи. 

При пропозиції зерна 59 млн. т (оцінка "ПроАгро") і потребі внутрішнього 
ринку на рівні 27,6 млн. т, перехідні запаси зерна в 2011/12 МГ перевищать торішні в 
1,5 рази, склавши 9,3 млн. т, в т.ч. пшениці - 5,2 млн. т. Такі високі запаси тяжіють над 
зерновим ринком України - ціни знижуються, і надалі цей процес лише прискориться (з 
надходженням на ринок зерна нового врожаю). 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
12.06.2012  
КМ України звільнив від ПДВ ряд обладнання для хлібобулочної промисловості 
 

Вступає в силу постанова № 392 Кабінету Міністрів України "Про внесення змін 
до переліку енергозберігаючих матеріалів, обладнання та комплектуючих, що 
звільняються від ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України 
звільняються від обкладення податком на додану вартість", яке було опубліковано в 
газеті "Урядовий кур'єр". 

 Відповідну постанову було прийнято 4 квітня 2012. Згідно з постановою, до 
переліку енергозберігаючих матеріалів, обладнання та комплектуючих, що 
звільняються від ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України 
звільняються від обкладення ПДВ, вноситься ряд обладнання для хлібобулочної 
промисловості: лінія по виробництву хлібобулочних виробів, тунельна піч типу 
Thermador Zyclo 3300/27 м, тістоподільним лінія, камери з конвеєром для охолодження 
хліба (11х5, 5х4 м і 11х5, 5х7 м), лінії по виробництву тіста для хлібобулочних виробів 
(№ 1, 2, 3, 4 і 5), лінія для випічки житньо-пшеничного круглого хліба, комплект 
обладнання - система зберігання, транспортування і дозування сипучих і рідких 
компонентів. 

РБК-Україна 
 
08.06.2012 
 МінАПіП України знизило вартість послуг з ідентифікації і реєстрації ВРХ 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило вартість 
послуг з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби. Про це йдеться в наказі № 
291 від 22 травня. 

 Мінагрополітики скасувало ступені підвищеної захисту (голографічні захисні 
елементи і деметалізовану плівку), у зв'язку з чим знизилася вартість бланків паспортів, 
і, відповідно, відбулося здешевлення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби. 
Після підписання наказу вартість одного бланка паспорта ВРХ знизилася з 9,09 гривні 
до 4,86 гривні. Мінагрополітики постановило не включати код області в 
ідентифікаційний номер для спрощення процесу ідентифікації. 

 Як повідомлялося раніше, КМ України має намір виділити 1 млрд. гривень на 
дотацію селянам на утримання великої рогатої худоби в 2012 році. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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07.06.2012  
В. Янукович підписав закон про державні пільгові кредити сільським 
забудовникам 
 

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 4721-VI "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). Про це 
повідомляє прес-служба Президента України. 

 Закон передбачає, що уряд України, місцеві державні адміністрації сприяють 
розвитку індивідуального житлового будівництва в межах сіл і селищ, а також за 
межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах, створюють сільським 
забудовникам (місцевому населенню і громадянам, які переселяються у сільську 
місцевість на постійне проживання ) пільгові умови щодо забезпечення будівельними 
матеріалами і обладнанням, надання їм послуг і пільгових довгострокових державних 
кредитів. 

 Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим 
кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) в 
сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у 
відокремлених фермерських садибах і підтвердження ними своєї платоспроможності. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
07.06.2012  
ВР України віднесла молоко до об'єктів державного цінового регулювання 
 

Верховна Рада України прийняла в другому читанні як закон законопроект № 
10456, яким пропонується віднести молоко до об'єктів державного цінового 
регулювання. "За" ухвалення законопроекту проголосували 293 з мінімально 
необхідних 226 народних депутатів. 

 Відповідно до закону, молоко включено у види сільськогосподарської 
продукції, які є об'єктами державного цінового регулювання. 

 Також встановлюється, що підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також 
переробні підприємства проводять розрахунки з постачальниками об'єктів державного 
цінового регулювання у строк не більше 7 банківських днів з дня отримання продукції 
(в чинній редакції - з дня отримання виручки від реалізації цих об'єктів). 

 Крім того, посередникам забороняється без договорів закуповувати молоко у 
виробників. Закон вступає в силу через 3 місяці після його опублікування. 

РБК-Україна 
 
06.06.2012  
КМУ збільшив прогноз по виробництву зерна до 2015 р. до 71 млн. т 
 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної цільової програми щодо 
розвитку українського села на період до 2015 р. Даний проект постанови 
опублікований на сайті МінАПіП. 

 Згідно з проектом постанови, розробленим МінАПіП України, уряд має намір 
істотно підвищити до 2015 р. виробництво зернових культур та овочів, але, в той же 
час, знизити виробництво молока, олійних культур, плодів і ягід. 

 Як зазначалося в програмі, закріпленої постановою КМУ в 2007 р., якщо 
виробництво зерна планувалося збільшити до 2015 р. до 50 млн. т, то нинішня редакція 
передбачає збільшення виробництва до 71,3 млн. т, овочів - з 8 до 10 млн. т, в тому 
числі пропонується довести обсяг експорту вітчизняної овочевої продукції - до 2,5 млн. 
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т і обсяг продукції переробки овочів - до 3,0 млн. т. Також підвищується план за 
обсягом виробництва яєць - з 17 до 17,8 млрд. шт. 

 У той же час уряд знижує планку з виробництва молока - з 20 до 14,5 млн. т, 
плодів і ягід - з 3,2 до 2,8 млн. т, олійних культур - з 15 до 13,5 млн. т. 

 На колишньому рівні пропонується залишити виробництво цукрових буряків - 
25 млн. т, винограду - 0,8 млн. т, м'яса - 5,1 млн. т. Випуск картоплі прогнозується на 
рівні - 20 млн. т. 

 Як зазначається в документі, прийняття постанови Кабінету Міністрів України 
сприятиме подальшому розвитку овочівництва та переробної галузі і, як наслідок, 
дозволить поліпшити ситуацію в економічній, соціальній та екологічній сферах. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
06.06.2012  
ВР України відмовилася розглядати корпоратизацію державного зернового 
оператора 
 

Верховна Рада України (ВР) відхилила урядовий законопроект № 10283 про 
внесення змін до закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що 
не підлягають приватизації" (щодо ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація 
Україні"). Законопроект припускав можливість корпоратизації ПАТ "Державна 
продовольчо-зернова корпорація України". Народні депутати відмовилися включити 
законопроект до порядку денного. 

 Варто зазначити, що проектом закону пропонувалося внести Державну 
продовольчо-зернову корпорацію України (ДПЗКУ) у перелік об'єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. 

 Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, головною метою 
прийняття даного проекту було посилення контролю держави за збереженням та 
використанням майна підприємства, що має загальнодержавне значення і не підлягає 
приватизації. 

«РБК-України» 
 
01.06.2012  
ВРУ розгляне податкові пільги для виробників альтернативних видів палива 
 

До Верховної Ради України на розгляд внесено законопроект № 10538 від 29 
травня 2012 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ліквідації 
дискримінації у сфері виробництва альтернативних видів палива)". 

У законопроекті говориться, що суму коштів, яка сплачується платником ПДФО 
у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з 
використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, 
стиснутого або скрапленого газу, інших альтернативних видів палива, в тому числі 
біопалива, дозволено включати до податкової знижки. 

 Крім того, акцизний податок буде стягуватися за ставкою 0 грн. за 1 літр 100% 
спирту з біоетанолу, використовуваного для виробництва альтернативних видів палива, 
в тому числі біопалива. 

 У свою чергу, підприємствам, які одночасно будуть виробляти біоетанол та 
альтернативні види палива, в тому числі біопаливо на його основі, авальований вексель 
(банківська розписка) не буде оформлятися. 

 Також, тимчасово, до 1 січня 2019 р., звільняються від сплати ПДВ операції з 
імпорту за кодами УКТ ЗЕД, визначеними ст. 7 Закону "Про альтернативні види 
палива", техніки, обладнання, які будуть використовуватися для реконструкції 
існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва альтернативних видів палива, 
в тому числі біопалива і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних 
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засобів з метою використання альтернативних видів палива, в тому числі біопалива, 
якщо такі товари не будуть проводитися і мати аналогів в Україні, а також технічних і 
транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що 
працюють на альтернативних видах палива, у тому числі біопаливі, якщо такі товари не 
будуть вироблятися в Україні. 

 Варто зазначити, що законопроектом пропонується тимчасово, до 1 січня 2020 
р., звільнити від оподаткування прибуток виробників альтернативних видів палива, в 
тому числі біопалива, отриманого від продажу альтернативних видів палива. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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4. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНИ  
 

19 червня відбулося засідання Комітету з питань аграрної політики та земельних 
відносин Верховної Ради України, на якому було розглянуто проекти Законів України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо Гарантійного фонду 
виконання зобов'язань за складськими документами на зерно) реєстраційний №9610 та  
«Про аграрні розписки», реєстраційний  №9611.  

Після обговорення, законопроекти було схвалено і рекомендовано прийняти 
парламентом за основу для подальшого розгляду на пленарному засіданні Верховної 
Ради України. 

Раніше - 10 квітня 2012 р ці законопроекти були розглянуті на засіданні 
Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України та 
рекомендовані для розглядання на засіданні профільного Комітету ВР України.  

Розробку документів проводила Міжвідомча робоча група при Міністерстві 
аграрної політики та продовольства України, до складу якої входили народні депутати 
України, провідні спеціалісти Інституту Розвитку Аграрних Ринків, представники 
професійних громадських об»єднань, банків, бізнес формувань та інших зацікавлених 
міністерств та відомств. 
 

СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЗЕРНО 
 
 В сучасних умовах складські документи на зерно, покликання яких збільшити 
обсяги інвестування для сільського господарства, не виконують належним чином своїх 
завдань. 
 Причиною цього є значні ризики, які спіткають зерно в ході його зберігання. 
 Від власника зерна, що під складський документ передає зерно на зберігання, ще 
можна вимагати брати на себе ризики неналежного виконання зобовязань зерновим 
складом, оскільки між цими особами існують тривалі стосунки, виробник зерна і 
зерновий склад здійснюють діяльність в одній місцевості і знають ділові якості один 
одного. Вимагати цього ж від інвестора, який знаходячись на іншому кінці світа купує 
складський документ або надає кредит під його заставу означає покладення на такого 
інвестора обовязку при наданні інвестиції перевіряти ризики, повязані  не лише з 
особою боржника, але й із зерновим складом, що видав складський документ. 
 Норма статті 15 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості та 
подвійні складські свідоцтва» встановлює волюнтарне страхування ризиків, не 
визначає умов такого страхування та по суті є декларацією корисності страхування. 
 Закон України «Про страхування» пов’язує набрання законної сили договору 
страхування зі сплатою страхової премії.  Тобто власнику зерна, для того, щоб 
отримати кредит під своє зерно, не достатьо просто мати відповідну кількість зерна, 
йому треба ще залучити інвестицію на сплату страхового платежу, розмір якого 
залежить від часу здійснення страхування та періоду його здійснення. Практика 
взаємних  неплатежів, зменшення кількості обігових коштів у підприємств, що 
спостерігається в усіх сферах економіки останнім часом, як ніколи створює загрозу 
інвесторам постраждати від невиконання зобов’язань зерновим складом, навіть якщо 
зерно як товар не постраждало від форс- мажорних обставин, а було розкрадене на 
складі, знищене в результаті порушення технологій його зберігання або ж складський 
документ взагалі сфальсифікований. Відтак, страхування фінансовго ризику 
невиконання зобовязань зерновим складом страховими компаніями практично не 
здійснюється, а якщо й вдається переконати укласти окремий такий договір – розмір 
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страхової премії за ним може становити до 10% вартості зерна. 
 Уникнути наслідків неналежного виконання зерновим складом своїх зобов’язань 
за складськими документами на зерно може допомогти лише впровадження практики 
взаємного страхування зернових складів. Особливості зерна як товара, який вибувши з 
одного зернового складу обовязково має опинитися на іншому зерновому складі, дає 
змогу створити систему взаємного контролю зернових складів за виконанням 
зобов’язань перед споживачами їх послуг. Якщо склад, який приймає викрадене зерно 
на зберігання, буде зобовязаний відшкодувати його вартість ошуканим власникам зерна 
– в такого зернового складу з’явиться стимул не допускати крадіжок своїми колегами. 
Інвестори, які придбають складські документи або беруть їх у заставу, звільняються від 
необхідності проведення перевірки і моніторингу зернових складів. Все це, в 
сукупності, призведе до підвищення ліквідності складських документів на зерно, а 
відтак – до збільшення обсягів інвестування під забезпечення ними, що за ринковими 
законами призводить  до зниження плати за користування . У системі з впровадженням 
аграрних розписок, виконання зобов’язань за якими допускається у формі заміни 
аграрної розписки складським документом на зерно, це призведе до подовження 
строків забезпеченого врожаєм кредитування з одного до двох років.  
 Традиційні моделі взаємного страхування на ринку складських послуг зі 
зберігання зерна неприйнятні. Закон України «Про страхування» не розрізняє підходи 
до регулювання діяльності страхових компаній, створених з метою отримання 
прибутку, і страхових компаній, що здійснюють взаємне страхування своїх учасників 
без мети заробити на цьому. Відтак, створення страхової компанії для здійснення 
взаємного страхування потребуватиме від її засновників формування досить значного 
статутного капіталу, придбання далеко не дешевої ліцензії, а також регулярного 
перерахування до державного бюджету 5% коштів, зібраних для взаємного 
гарантування зобов’язань. 
 Виходом з цього глухого кута вбачаєтсья створення системи гарантування 
зобов’язань за складськими документами на зерно, відповідно до якої зернові склади 
самостійно, пропорційно до обсягу взятих на себе зобов’язань повернути довірене їм 
зерно, наповнюють фонд взаємного гарантування.  
 З огляду на низькі горизонтальні інтеграційні процеси серед зернових складів, 
ініціатором створення такого фонду варто виступити державі. Це не означає, що на 
державу покладається функція гарантування виконання зобов’язань приватними 
особами – все що вимагається від держави, це створити такий фонд і встановити чіткі і 
прозорі правила його роботи. Це також не означає, що від держави вимагаються значні 
затрати. Все що потрібно – це здійснити на поворотних умовах перший внесок, який 
запустить роботу саморегулівної системи взаємного гарантування зерновими складами 
виконання своїх зобовязань перед власниками складських документів, і 
проконтролювати до моменту повернення такого  кредиту   щоб його кошти не були 
розкрадені недобросовісними зерновими складами. 
 В проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими 
документами на зерно) №9611 від 19.12.2011 р. передбачено все, про що говорилося 
вище. 
 Створення Гарантійного фонду (стаття 51 запропонованої редакції Закону 
України «Про  зерно  та  ринок  зерна  в  Україні»), обов’язкова участь у ньому всіх 
зернових складів для уніфікації ліквідності всіх складських документів на зерно, 
виданих в Україні (стаття 52), розподіл зборів на його формування на вступний 
(внесення якого до початку діяльності зі зберігання зерна підтверджує належний 
фінаснвий стан учсника), регулярний (пропорціний до обсягу виданих складських 
документів)  та сеціальний (разові збори для поповнення фонду у випадку значних 
виплат чи недостатності фактичних коштів фонду для погашення всіх заявлених 
вимог), як встановлює стаття 56, подвійний контроль за використанням коштів фонду: 
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державою, яка призначає більшу частину вищого органу управління фонду, та 
суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринку зерна (стаття 59).    
  Поділ зернових складів на постійних та тимчасових учасників Гарантійного 
фонду, пропозиція впровадження якого викликала критику  Головного науково-
експертного управління Верховної ради, здійснюється з метою самостійного 
відмежовування суб’єктами ринку добросовісних зернових складів від їх 
недобросовісних колег, які здійснюють свою діяльність створюючи неприйнятні 
ризики неспроможності самостійного виконання зобов’язань перед власниками зерна. 
Не можна зобов’язувати добросовісні зернові склади погашати борги своїх 
недобросовісних колег – для цього проектом змін передбачається процедура 
виключення зернових складів з фонду, а щоб не допустити помилки при цьому - 
вводиться процедура тимчасoвого членства, протягом якого короткий проміжок часу 
фонд отримує можливість здійснення додаткового контролю за діяльністю зернового 
складу для визначення заходів, здійснити які вимагається від зернового складу заради 
відновлення безпечності в роботі системи зберігання зерна в Україні (ст.52 
запрпонованої редакції змін до Закону України «Про  зерно  та  ринок  зерна  в  
Україні»). Недобросовісний зерновий склад виключається з фонду лише пілся того, як 
продемонструє неспроможність здійснювати добросовісну діяльність протягом свого 
тимчасового членства – і це єдине значення інституту тимчасвого членства у фонді, що 
вкладається у проект змін до законодавства.  
 Наголошуємо, що гарантійний фонд не звільняє учасників фонду від обов’язку 
виконувати свої зобов’язання перед власниками зерна, на що посилається  Головне 
науково-експертне управління Верховної ради. Гарантійний фонд, частково виконавши 
зобов’язання зернового складу перед власником складського документу, в свою чергу 
відшкодовує такі витрати з зернових складів, допустивших неспроможність, що 
вказуєтся в частині 9 статті 61. Таким чином,  в будь-якому разі, зерновий склад 
зберігає повний обсяг своєї відповідальності. 
 

АГРАРНІ РОЗПИСКИ 
 

Необхідність прийняття законопроекту «Про аграрні розписки» №9610 від 
19.12.2011 р. 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 по частковому відшкодуванню банківських відсотків.  

Незначна зацікавленість банків у кредитуванні сільськогосподарського 
виробництва за умов відсутності альтернативи їх послугам породжує істотний дефіцит 
кредитних ресурсів, від якого потерпають сільськогосподарські товаровиробники, в 
результаті чого страждає вся економіка країни. Із 36 млрд. грн., що в 2012 році були 
витрачені для посівної кампанії, 16 млрд. агровиробники витратили на придбання 
товарів, спожитих під час посівної (добрива, насіння, пальне).  Ці товари також могли 
бути отримані в товарний кредит, однак поширенню такого кредитування перешкоджає 
відсутність дієвих механізмів  забезпечення зобов'язань заставою майбутнього врожаю. 

 З огляду на ці проблемні моменти сільськогосподарські товаровиробники 
повинні мати варіанти кредитування, альтернативні банківському, в тому числі — 
доступ до товарних кредитів.  
 Прийняття законопроекту про аграрні розписки підкріпить заходи Уряду по 
розвитку кредитування сільськогосподарських товаровиробників, особливо дрібних та 
середніх, які не мають достатнього ліквідного майна для застави крім майнових прав на 
майбутній врожай та молодняка сільськогосподарських тварин. 
 Мета законопроекту – створити механізм для простого і максимально 
забезпеченого в сучасних умовах  інвестування коштів у сільськогосподарське 
виробництво та надання товарних кредитів агровиробникам. Це здійснюється шляхом 
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врегулювання правовідносин, пов’язаних з оформленням, видачею, обігом, погашенням 
аграрних розписок - нового інструменту для здійснення кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників під заставу такого специфічного об’єкту як 
майбутній врожай та сільськогосподарські тварини. Таким чином створюється 
додатковий механізм добровільного залучення інвестицій у сільське господарство, 
відмінний від існуючого  на сьогоднішній день. 

Втім, цей законопроект досягає також ряд додаткових, але також немалозначних 
цілей:  створюється механізм перенесення ризиків ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію з сільськогосподарських товаровиробників на її 
покупців, надаються інвестиційні переваги для здійснення коротко- та 
середньострокових інвестицій у сільськогосподарське виробництво, відбувається 
інтеграція системи інвестування під заставу майбутнього врожаю з системою 
складських документів на зерно. 

Законопроектом створюється  концептуальна можливість для суб’єктів 
господарювання використовувати у своїй діяльності аграрні розписки, які виступають у 
ролі товаророзпорядчих боргових документів. 

Спрямованість законопроекту на підтримку прямих інвестицій у діяльність 
безпосереднього сільськогосподарського товаровиробника наділяє правом видавати 
такі аграрні розписки виключно осіб, що мають право власності на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення або право користування нею на законних 
підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. 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.  

Аграрні розписки є надійним механізмом інвестування та надання товарних 
кредитів з високим рівнем забезпечення. Зобов’язання за аграрними розписками 
забезпечуються майбутнім врожаєм (збором продукції), контроль за яким здійснює 
кредитор, і прискореним механізмом звернення стягнення на предмет застави (у разі 
прострочення боржника протягом двох днів предмет застави вилучається у боржника і 
передається кредитору). 

Законопроект пропонує надати аграрним розпискам також і додаткову 
захищеність здійснюваних за ними інвестицій:  солідарну відповідність за аграрними 
розписками особи, що їх видала, та нового власника або землекористувача (оскільки за 
чинним земельним законодавством поточний землекористувач і власник земельної 
ділянки мають рівні права на рослини на ділянці), розширення відповідальності за 
укладення сільськогосподарським товаровиробником угод з відчуження майна та 
встановлення черговості виконання зобов’язань за аграрними розписками (щоб не 
доводити походження продукції з земельної ділянки, де вона заставлена в забезпечення 
аграрної розписки - будь-яке відчуження продукції можливе лише після погашення 
зобов’язань за аграрною розпискою). Оскільки заставою виступає майбутній врожай, 
важливою складовою законопроекту є механізм моніторингу предметів застави, який 
дозволяє кредиторам ефективно захищати свої права у разі створення загрози предмету 
застави в результаті дій чи бездіяльності боржника. 

 Проста процедура вирішення спорів щодо якості продукції, поставленої за 
товарною аграрною розпискою, та правильності висновків моніторингу кредитора про 
наявність загроз предмету застави дозволяє ще більше забезпечити інвестиції і 
розподілити між боржником і кредитором ризики випадкових явищ, що вплинули на 
врожай та спричинили неможливість виконання аграрних розписок. 

Для залучення до кредитування сільськогосподарських товаровиробників 
ширшого кола інвесторів (як зацікавлених в фактичному отриманні кінцевого продукту 
виробництва, так і зацікавлених лише в фінансових результатах інвестицій) 
законопроектом пропонується розділити аграрні розписки на два види – товарні та 
фінансові.  
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Товарні аграрні розписки фіксують безумовне зобов’язання 
сільськогосподарського товаровиробника здійснити поставку узгодженої 
сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та термін поставки визначені 
аграрною розпискою і спрямовані на використання в операціях з інвесторами, 
зацікавленими в отриманні кінцевого продукту сільськогосподарського виробництва. 

Фінансові аграрні розписки встановлюють безумовне зобов’язання боржника 
сплатити грошову суму, розмір якої  визначається  за погодженою сторонами 
формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній 
кількості та  якості і спрямовані на використання в операціях з інвесторами, 
зацікавленими лише в фінансових результатах інвестицій. 

Аграрні розписки не можуть розглядатися як класичні цінні папери, оскільки 
крім безумовного зобов’язання здійснити дії вони також містять прив’язку до 
конкретної земельної ділянки,  посіви з якої чи вирощувані на якій живі тварини 
виступають предметом застави за аграрною розпискою.  

Видача аграрних розписок шляхом їх посвідчення нотаріусом з внесенням до 
реєстру, а також супроводження всіх операцій за аграрними розписками здійсненням на 
них написів їх фізичним поверненням, а примусове – з переданням оригіналів аграрних 
розписок уповноваженим органам. Це надає достатній захист товаровиробникам від 
можливих зловживань кредиторів.   

Після оприлюднення проекту закону до його розробників надійшло чимало 
зауважень та пропозицій, які були доопрацьовані. 

Прийняття законопроекту «Про аграрні розписки» водночас врегульовує 
законодавчі прогалини, що стосуються внесення змін до порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, порядку ведення державного реєстру 
правочинів та державного реєстру обтяжень рухомого майна, порядку стягнення 
заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, 
створення спеціальної процедури виконавчого провадження, кримінальної 
відповідальності за шахрайство з вирощуванням с/г продукції, тобто здійснює 
комплексне врегулювання відносин у сфері застосування аграрних розписок, чим 
створюються передумови для їх тривалого плідного застосування, яке може виступити 
тим локомотивом, який виведе аграрний ринок України на європейський рівень 
прозорості та порядності. 
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5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ  
 

26 червня 2012 року під головуванням Козаченка Л.П. відбулося Засідання 
Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.  

 
Розглянуті наступні питання: 
 
1.  Запровадження цільових продовольчих субсидій населення та вдосконалення 

діяльності Аграрного фонду  - запорука зростання прибутковості та покращення 
інвестиційної привабливості АПК України. 

2. Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України за рахунок 
продажу неліквідних державних активів. 

3.  Різне. 
 

 
 


