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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
УКАЗ 

12 вересня 2012 року № 538/2012 
Про звільнення І. Бісюка з посади заступника Міністра аграрної політики та 

продовольства України - керівника апарату 
 
 Звільнити БІСЮКА Івана Юрійовича з посади заступника Міністра аграрної 

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

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

УКАЗ 
12 вересня 2012 року № 539/2012 

Про призначення І. Бісюка першим заступником Міністра аграрної політики та 
продовольства України 

 
 Призначити БІСЮКА Івана Юрійовича першим заступником Міністра аграрної 

політики та продовольства України. 
www.president.gov.ua 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

УКАЗ 
12 вересня 2012 року № 540/2012 

Про призначення М.Чужимира заступником Міністра аграрної політики та 
продовольства України - керівника апарату 

 
 Призначити ЧУЖМИРА Михайла Андрійовича заступником Міністра аграрної 

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

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
6 вересня 2012 року № 5232-VI 

Про прийняття за основу проекту Закону України про аграрні розписки 
 
 Верховна Рада України постановляє: 
 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 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 18 вересня 2012 року № 5270-VI 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 
Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю 
 
 Верховна Рада України постановляє: 
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 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо набуття права власності на землю (реєстр. № 11128), поданий 
народним депутатом України Харлімом В.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 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 6 вересня 2012 року № 5239-VI 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку 
сільськогосподарської кооперації 

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

Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку сільськогосподарської 
кооперації (реєстр. № 10068), поданий народним депутатом України Горіною І.А. 

 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської 
діяльності, податкової та митної 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 6 вересня 2012 року № 5233-VI 
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 
 
 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 
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 6 вересня 2012 року № 5243-VI 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних 
ділянок та зміни їх цільового призначення 

 
 Верховна Рада України постановляє: 
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 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних 
ділянок та зміни їх цільового призначення (реєстр. № 11116), поданий народним 
депутатом України Мірошниченком Ю.Р. 

 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 6 вересня 2012 року № 5244-VI 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з 
проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт 

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

законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення 
робіт із землеустрою та землеоціночних робіт (реєстр. № 11131), поданий народним 
депутатом України Мірошниченком Ю.Р. 

 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 12 вересня 2012 р. № 844 
Деякі питання Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” 

 
 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 1. Збільшити статутний капітал державного публічного акціонерного 

товариства “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” на суму фактично 
перерахованих з державного бюджету у 2011 році 261592100 гривень шляхом 
проведення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у 
власності держави 100 відсотків таких акцій. 

 2. Внести до Статуту Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 354 
(Офіційний вісник України, 2001 p., № 15, ст. 656; 2011 p., № 69, ст. 2636), зміни, що 
додаються. 

 3. Уповноважити голову наглядової ради Національної акціонерної компанії 
“Украгролізинг” затвердити протокол про додатковий випуск акцій у бездокументарній 
формі існування в установленому законодавством порядку. 

www.kmu.gov.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 

 

 - 5 - 

 
 
 

Випуск 
№72 

3 жовтня 
2012 року 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 17 вересня 2012 р. № 859 
Про встановлення на 2012/13 маркетинговий період розміру плати за 

використання бюджетної позики виробниками зерна у межах режиму державних 
заставних закупівель 

 
 Відповідно до статті 12 Закону України “Про державну підтримку сільського 

господарства України” Кабінет Міністрів України постановляє: 
 Установити на 2012/13 маркетинговий період на підставі поданої Національним 

банком інформації про рівень середньозваженої відсоткової ставки за кредитами 
банків, які надані на строк до 12 календарних місяців та повністю забезпечені заставою, 
що фактично склався на 1 травня 2012 р., плату за використання бюджетної позики 
виробниками зерна у межах режиму державних заставних закупівель в розмірі 6,8 
відсотка річних. 

www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 24 вересня 2012 р. № 879 
Про внесення змін до Порядку проведення державних форвардни закупівель зерна 

 
 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 Внести до Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 736 
“Про запровадження державних форвардних закупівель зерна” (Офіційний вісник 
України, 2007 p., № 37, ст. 1486, № 41, ст. 1630; 2008 p., № 9, ст. 221; 2009 p., № 14, ст. 
417, № 61, ст. 2161, № 78, ст. 2645; 2011 р., № 61, ст. 2435; 2012 р., № 12, ст. 445), 
зміни, виклавши його в редакції, що додається. 

 
ПОРЯДОК 

проведення державних форвардних закупівель зерна 
 1. Цей Порядок визначає механізм проведення Аграрним фондом державних 

форвардних закупівель зерна (далі - форвардні закупівлі) з метою формування 
державного інтервенційного фонду. 

 Форвардні закупівлі передбачають придбання зерна у сільськогосподарських 
товаровиробників (далі - товаровиробники) на умовах авансового платежу в розмірі 50 
відсотків вартості зерна, розрахованої на підставі мінімальної інтервенційної ціни на 
момент укладення форвардного біржового контракту (далі - контракт). 

 Остаточний розрахунок за контрактом проводиться за середньозваженими 
цінами рівноваги (фіксингу), що склалися протягом останніх трьох торгових сесій на 
Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах на момент 
поставки, за вирахуванням середньозваженого відсотка за наданими строком до 12 
календарних місяців кредитами банків, визначеного на підставі інформації, наданої 
Національним банком. 

 Строк поставки зерна та остаточного розрахунку визначається умовами 
контракту. 

 Форвардні закупівлі здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України 
та Законів України “Про державну підтримку сільського господарства України” і “Про 
зерно та ринок зерна в Україні”. 

 2. Аграрний фонд проводить форвардні закупівлі за рахунок коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, шляхом укладення 
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на Аграрній біржі між Аграрним фондом та товаровиробником контракту, форма якого 
затверджується Мінагрополітики. 

 Аграрний фонд здійснює форвардні закупівлі зерна майбутнього врожаю. 
 3. Аграрний фонд оприлюднює через засоби масової інформації повідомлення 

про проведення форвардних закупівель, визначений обсяг таких закупівель та розмір 
мінімальної партії зерна. Проведення форвардних закупівель розпочинається не раніше 
ніж через десять днів від дати опублікування повідомлення. 

 4. Обсяг форвардних закупівель визначається виходячи із загального обсягу 
формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду згідно з вимогами 
законодавства. 

 5. Товаровиробник, який виявив бажання продати зерно на умовах форвардних 
закупівель, подає Аграрному фонду заявку, форма якої встановлюється 
Мінагрополітики. 

 До заявки додаються такі документи: 
 довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових 

платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до 
законодавства; 

 довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами 
бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплату яких розстрочено або 
відстрочено відповідно до законодавства; 

 довідка про посівні площі об'єктів державного цінового регулювання за останні 
п'ять років та довідка про врожайність об'єктів державного цінового регулювання за 
останні п'ять років, видані управлінням агропромислового розвитку відповідної 
райдержадміністрації на підставі форм 4-сг та 29-сг; 

 копія статуту юридичної особи та у разі, коли статутом передбачена 
необхідність погодження (затвердження) вищим органом управління юридичної особи 
рішень виконавчого органу про укладення правочинів на певну суму, - оригінал 
рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладення 
контракту та договору застави. 

 Укладення контракту здійснюється за наявності договору страхування на 
випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю та/або стандартного 
договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою від 
сільськогосподарських виробничих ризиків посівів озимих зернових 
сільськогосподарських культур на період перезимівлі від повної загибелі, укладеного 
відповідно до умов законодавства, та оригіналу або засвідченої копії платіжного 
доручення про сплату страхового внеску. 

 Контракт оформляється у п'яти примірниках. 
 Після укладення контракту товаровиробник подає до Аграрного фонду 

нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю між продавцем та 
покупцем або нотаріально засвідчений договір застави зерна, що перебуває у власності 
товаровиробника, або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави. 

 6. Укладений контракт Аграрна біржа передає Аграрному фонду для прийняття 
ним остаточного рішення щодо виплати авансу товаровиробнику в разі подання 
документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, та укладення договору складського 
зберігання зерна між Аграрним фондом та сертифікованим зерновим складом, який 
зазначений у заявці. 

 7. Для виплати авансу товаровиробникові Аграрний фонд подає Казначейству 
оригінал контракту. 

 Виплата товаровиробникові авансу проводиться Казначейством на підставі 
оригіналу контракту шляхом перерахування коштів на поточний рахунок 
товаровиробника. Товаровиробник у день надходження авансу на поточний рахунок 
видає Аграрному фонду податкову накладну на відповідну суму. 

 8. Остаточний розрахунок з товаровиробником за умови виконання контракту в 
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повному обсязі проводиться Аграрним фондом на підставі поданих йому таких 
документів: 

 складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду; 
 акта передавання-приймання на весь обсяг зерна; 
 картки аналізу зерна або посвідчення про його якість, виданого 

Держсільгоспінспекцією; 
 податкових накладних на залишок суми вартості зерна, не оплаченої за 

контрактом. 
 Доставка зерна до суб'єкта його зберігання здійснюється за кошти 

товаровиробника. 
 У разі неможливості постачання товаровиробником зерна згідно з контрактом 

проведення остаточного розрахунку можливе лише після внесення до контракту 
відповідних змін. 

 Для проведення остаточного розрахунку за контрактом Аграрний фонд подає 
Казначейству оригінал контракту, згідно з яким виплачувався аванс товаровиробнику, і 
акт приймання-передавання зерна в повному обсязі. 

 9. Казначейство на підставі документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, 
перераховує кошти на поточний рахунок товаровиробника у строк, визначений 
контрактом. 

 10. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних 
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в 
установленому законодавством порядку. 

 11. Аграрний фонд щомісяця подає Мінагрополітики звіт про обсяг форвардних 
закупівель. 

www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 вересня 2012 р. № 684-р 
Про надання фінансової допомоги сільськогосподарським підприємствам, 

які зазнали збитків унаслідок надзвичайної ситуації, що сталася 9 червня 2012 р. 
на території Львівської області 

 
 1. Виділити Львівській облдержадміністрації 4090,78 тис. гривень для надання 

фінансової допомоги сільськогосподарським підприємствам, які зазнали збитків 
унаслідок надзвичайної ситуації, що сталася 9 червня 2012 р. на території області, на 
поворотній основі. 

 Мінфіну здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду 
державного бюджету. 

 2. Львівській облдержадміністрації: 
 затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством аграрної 

політики та продовольства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та 
Міністерством фінансів розподіл коштів, виділених згідно з цим розпорядженням, і 
розробити заходи щодо їх повернення; 

 подати до 1 грудня 2012 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, 
Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання 
зазначених коштів; 

 забезпечити повернення до 1 жовтня 2013 р. таких коштів до державного 
бюджету. 

www.kmu.gov.ua 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 4 вересня 2012 року  № 543 
Про внесення змін до наказуМіністерства аграрної політики України 

від 20 грудня 2005 року № 720 
 

 Відповідно до   Закону   України   "Про   племінну  справу  у тваринництві" та з 
метою поліпшення генетичної  якості тварин,      підвищення      економічної      
ефективності      та конкурентоспроможності галузі  
    Н А К А З У Ю:  

 Унести до Положення про порядок  проведення  атестації  та допуску до   
відтворення  плідників  для  племінного  використання (далі - Положення),  
затвердженого наказом  Міністерства  аграрної політики  України  від 20 грудня 2005 
року № 720 "Про затвердження Положення про порядок проведення атестації та 
допуску до відтворення    плідників   для   племінного   використання", зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 2 березня 2006 року  за № 220/12094 (із змінами), такі 
зміни: 

 У главі 2: 
 пункт 2.4 викласти в такій редакції: 
"Атестаційна комісія  розглядає  матеріали   щодо   атестації бугаїв - у жовтні-

листопаді,  жеребців - у жовтні-грудні, кнурів - у вересні-жовтні,  баранів  та  цапів  -  у  
липні-серпні  кожного року."; 

у абзаці третьому пункту 2.5 вилучити слово "жеребців"; 
доповнити пункт 2.5 новим абзацом такого змісту: 
"у березні-травні - для жеребців."; 
абзац другий пункту 2.8 викласти в такій редакції: 
"жеребців -  до  10  вересня  кожного  року  до  Міністерства аграрної політики 

та продовольства України (додаток 1);"; 
абзац п'ятий пункту 2.8 викласти в такій редакції: 
"баранів та  цапів  - до 1 липня кожного року до Міністерства аграрної політики 

та  продовольства  Автономної  Республіки  Крим, головних  управлінь 
агропромислового розвитку облдержадміністрацій (додатки 4, 5)."; 

абзац десятий пункту 2.9 викласти в такій редакції: 
"крім цього, на: 
бугаїв та жеребців - фотографія розміром 150 x 190 мм; 
жеребців - інформація про результати випробування за  робочою 

продуктивністю   (копія  картки  іподромних  випробувань,  паспорт коня)."; 
абзац четвертий  пункту  2.12 після слова "пройшли" доповнити словами 

"експертну оцінку та" далі за текстом.  
1.2. У тексті Положення слова "Міністерство аграрної політики України"  та 

"Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим"  замінити  словами  
"Міністерство   аграрної   політики   та продовольства  України"  та  "Міністерство  
аграрної  політики  та продовольства Автономної Республіки Крим" по тексту у  
відповідних відмінках.  

2. Департаменту  тваринництва  (Гетя  А.А.)  у  встановленому законодавством  
порядку  забезпечити  подання  цього   наказу   на  державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України.  

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

О.В. 
www.minagro.kiev.ua 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 7 вересня 2012 року  № 549 
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держкомрибгоспу 

від 10 червня 2010 року № 212 
 
 Відповідно до Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 травня 2012 року № 450 “Питання, пов'язані із застосуванням митних 
декларацій”  

 НАКАЗУЮ: 
 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного 

господарства України від 10 червня 2010 року № 212 "Про затвердження Переліку 
товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним комітетом рибного 
господарства України видаються документи, необхідні для здійснення митного 
контролю та митного оформлення товарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 29 червня 2010 року за № 445/17740. 

 2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу в 
установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

 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 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 12 вересня 2012  № 558 
Про внесення змін до деяких наказів щодо документів дозвільного характеру 

 
Відповідно до підпунктів 7.85, 7.89, 7.111 підпункту 7 пункту 4  Положення  про  

Міністерство аграрної політики та продовольства України,  затвердженого Указом 
Президента України  від  23  квітня 2011  року № 500 ,  Положення про Державну 
ветеринарну та фітосанітарну службу України,  затвердженого Указом  Президента 
України від 13 квітня 2011 року № 464, 

Н А К А З У Ю:  
1. Затвердити   Зміни   до  деяких  наказів  щодо  документів дозвільного 

характеру, що додаються.  
2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати цей наказ  на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України.  
3. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного опублікування.  
4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра Сеня 

О.В.  
ЗМІНИ 

до деяких наказів щодо документів 
дозвільного характеру 

 1. Друге   речення   абзацу  третього  пункту  3.10  глави  3 Ветеринарних та 
санітарних вимог до пунктів закупівлі  молока  від тварин,  які  утримуються  в  
особистих  селянських господарствах, затверджених наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини Міністерства аграрної  політики  України  від 21 березня 2002 
року № 18,  зареєстрованих в Міністерстві юстиції  України 5 квітня 2002 року за № 
337/6625, виключити.  

2. У     Ветеринарно-санітарних     правилах    для    боєнь, забійно-санітарних 
пунктів господарств та подвірного забою тварин, затверджених наказом Державного 
департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 14 
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січня 2004 року №  4,  зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції  України 28 січня 2004 
року за № 121/8720:  

2.1. У  абзаці  третьому  глави  2  слова  "за  дозволом  та" виключити.  
2.2. У главі 4: 
у третьому  реченні  абзацу  другого  пункту  4.3  слова  "та дозволені     для     

використання"     замінити    словами    "та використовуються"; 
у пункті  4.5  слова  "які  дозволяється використовувати лише після 

знешкодження" замінити словами  "які  використовуються  лише після знешкодження".  
2.3. У  пункті  5.8  глави  5  слова  "проводиться з дозволу" замінити словами 

"проводиться з відома".  
2.4. В першому реченні пункту 6.8 глави  6  слова  "тільки  з письмового 

дозволу" замінити словами "у присутності".  
2.5. У главі 7: 
у пункті 7.2 слова "дозволяється тільки  за  узгодженням  та" замінити словом 

"здійснюється"; 
пункт 7.4 викласти в такій редакції: 
"У населених   пунктах,   віддалених   від  бойні  (забійного підприємства)  на  

значну  відстань,  забій  тварин  у   особистих підсобних    господарствах    населення   
проводиться   спеціально підготовленими забійниками,  які повинні  працювати  під  
наглядом спеціаліста державної установи ветеринарної медицини з дотриманням 
чинних ветеринарно-санітарних вимог.".  

3. У  Правилах  ветеринарно-санітарної  експертизи  молока  і молочних  
продуктів  та  вимогах щодо їх реалізації,  затверджених наказом Державного 
департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики   України   від   
20   квітня  2004  року  №  49,  зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції   України 7 
травня 2004 року за № 579/9178:  

3.1. У главі 3: 
у пункті 3.3 слова  "дозволяється  використовувати"  замінити словом 

"використовується"; 
у пункті 3.13 слова "які дозволено використовувати"  замінити словами "які 

використовуються".  
3.2. У пункті 4.1 глави 4: 
абзац четвертий  викласти  в   такій   редакції:   "наявності ветеринарного 

документа"; 
у абзаці  дев'ятому  слова  "та  за  наявності   дозволу   на реалізацію, виданого 

державною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи  на  ринку"  замінити  
словами  "після  дослідження   в державній лабораторії ветеринарно-санітарної 
експертизи на ринку".  

3.3. У  пункті 5.2 глави 5 слова "дозволяється реалізовувати" замінити словом 
"реалізується". 

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 
Закон України «Про розвиток кооперації у сільському господарстві України» 
Номер, дата реєстрації: 11160 від 03.09.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Симоненко П.М., Лещенко В.О., Перестенко 
М.В. 

 
Основною метою законопроекту є впровадження заходів підтримки розвитку 

виробничої та обслуговуючої кооперації у сільському господарстві шляхом надання 
державою організаційної та матеріальної підтримки створенню та діяльності 
сільськогосподарських кооперативів на селі. 

Внаслідок проведення земельної реформи та її складової частини паювання і 
приватизації земель сільськогосподарського призначення сільськогосподарський 
земельний фонд є надзвичайно подрібненим, що не дозволяє селянам-власникам 
невеликих земельних ділянок (в середньому по країні площа їх становить 4 га) 
високоефективне товарне виробництво сільськогосподарської продукції з 
використанням потужної сільськогосподарської техніки та передових аграрних 
технологій. А проведена в 2000 році реструктуризація колективних 
сільськогосподарських підприємств, які вели багатогалузеве сільське господарство 
(рослинництво і тваринництво), призвела до ліквідації великих і середніх господарств, 
які були системо утворюючими структурами сільських населених пунктів і 
забезпечували робочими місцями значну частину сільського населення України. 
Внаслідок таких перетворень сільське господарство України пішло найгіршим з усіх 
можливих шляхів розвитку – шляхом майже тотальної оренди сільськогосподарських 
угідь, за якої сільськогосподарські товаровиробники, використовуючи чужу приватну 
землю, не дбають про її родючість. Саме на фоні результатів таких аграрних 
перетворень в Україні у другій половині першої декади ХХІ століття набув розвитку 
такий вид сільськогосподарських товаровиробників як агрохолдинги. Однак, діяльність 
агрохолдингів, які займаються виробництво лише кількох видів найбільш ліквідних на 
зовнішніх ринках сільськогосподарських культур (соняшник, ріпак тощо), 
супроводжується погіршенням стані сільськогосподарських угідь та скороченням 
робочих місць у сільській місцевості та надходжень до місцевих бюджетів. Більше того, 
останніми роками намітилася небезпечна тенденція витіснення агрохолдингами 
дрібних і середніх вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, які виявилися 
неконкурентоспроможними по відношенню до агрохолдингів.   
  Водночас, в Україні понад 70 відсотків трудомісткої сільськогосподарської 
продукції повсякденного споживання - картоплі, інших овочів, фруктів, молока та м'яса 
- виробляється в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними 
особами - сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають постійно діючих 
каналів реалізації такої продукції. Як результат - значна частина вирощеної 
сільськогосподарської продукції, особливо у віддалених від приміської зони селах, 
згодовується  худобі  або псується. Частина її продається селянами на стихійних ринках 
або потрапляє до кінцевих споживачів через посередників. При цьому у вартості 
сільськогосподарської продукції, яка продається в Україні споживачам, 70 відсотків 
становить додана вартість посередників, в той час як у країнах Європейського Союзу 
частка посередників не пекревищує 35 відсотків, а решту отримує виробник. 
    У зв'язку із значною кількістю в Україні особистих селянських (4,7 млн.), 
фермерських господарств (42,4 тис.) та фізичних осіб - сільськогосподарських 
товаровиробників доцільно сприяти формуванню за безпосередньою їх участю  
кооперативного сегмента аграрного ринку. Водночас його формування стримується 
недосконалістю законодавства, слабкою матеріальною базою,    відсутністю 
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кваліфікованих кадрів - організаторів кооперативного руху, недостатньою обізнаністю 
селян у перевагах об'єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і 
відсутністю належної державної підтримки.  
  Незважаючи на прийняття ще в 1997 р. Закону України "Про 
сільськогосподарську кооперацію" та згодом Закону "Про кооперацію", в нашій країні 
до цього часу не створена належна правова база, яка б сприяла розвитку 
сільськогосподарської кооперації. У 2009 р. Кабінет Міністрів України затвердив 
Державну цільову економічну программу підтримки розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року. Однак, її прийняття не поліпщило 
правовий клімат кооперування дрібних і середніх виробників мільськогосподарської 
продукції.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних 
ділянок) 
Номер, дата реєстрації: 11106-1 від 04.09.2012 
Ініціатор: Народні депутати України Симоненко П.М., Гордієнко С.В., Перестенко 
М.В. 

 
Прийняття Закону України “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х 

“Перехідні положення” Земельного кодексу України” дасть можливість перенести 
терміни введення в дію зазначеного закону, а за цей час розробити дієвий механізм 
продажу та контролю над продажем земельних ділянок, що дозволить попередити 
можливі зловживання та злочинні дії, які наявні на даний момент.  

Питання продажу земель сільськогосподарського призначення набуло великого 
політичного значення. В той же час воно залишається законодавчо неврегульованим. 

До цього часу не прийняті закони про ринок земель, про реєстрацію земельних 
ділянок, про облік земель сільськогосподарського призначення тощо. Відсутня 
достовірна інформація про якісний склад земель (а для цього потрібно декілька років), 
грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, тобто ціновий механізм та 
нормативна оцінка землі.  

Окремі законопроекти, які мають регулювати земельні відносини, до цього часу 
ще не розроблені. Крім того, навіть при прийнятті необхідних законів процедура 
оформлення договорів пов’язана з великими об’ємами технічної роботи організацій 
землеустрою та оформленням документації.  

До цього часу не всі громадяни набули у свою власність натуральні земельні 
ділянки та паї. Непоодинокі випадки недобросовісної купівлі за безцінь земельних 
ділянок у громадян та інше.  

І введення при відсутності названих та інших законодавчих і нормативних актів 
вільного обертання землі як товару неминуче призведе до гострого соціального 
конфлікту між новими власниками  засобів виробництва і землевласниками.  
        Останніми редакціями пунктів 14 та 15 «Перехідних положень» Земельного 
кодексу України введені певні обмеження щодо купівлі-продажу земельних  ділянок  
сільськогосподарського призначення державної та  комунальної  власності (за  умови 
набрання чинності закону України про про ринок земель), проте зазначені обмеження в 
цілому проблеми не вирішують.  

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
дерегуляції окремих видів професійної діяльності у сфері земельних відносин» 
Номер, дата реєстрації: 11106-1 від 04.09.2012 
Ініціатор: Народні депутати України Калетнік Г.М.,Терещук С.М., Ткач Р.В.  

 
Основною ціллю законопроекту передусім є створення правової можливості для 

виконання завдань, що поставлені Національним планом дій на 2012 рік, з метою 
дерегуляції господарської діяльності у сферах землеустрою та оцінки земель та 
скасування ліцензування господарської діяльності у визначених сферах діяльності із 
запровадженням нової більш ліберальної моделі державного регулювання, що 
базуються на оцінці спроможності спеціалістів виконувати відповідні роботи 
(сертифікації) та нести персональну відповідальність за їх виконання. 

Для досягнення визначеної цілі законопроект пропонує вирішення наступних 
завдань: 

- внести зміни до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів щодо уточнення понятійного апарату, який використовується при визначенні 
виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель; 

- внести зміни до Закону України «Про землеустрій» щодо уточнення 
повноважень органів влади у сфері землеустрою, запровадження засвідчення 
документації із землеустрою та оцінки земель підписом та особистою печаткою 
сертифікованого професійного землевпорядника, складання документації із 
землеустрою у паперовому та електронному вигляді, уточнення визначення 
розробників документації із землеустрою, запровадження саморегулювання у сфері 
землеустрою, встановлення вимог до професійної підготовки та кадрового 
забезпечення у сфері землеустрою, запровадження ведення Державного реєстру 
професійних землевпорядників, створення реальних механізмів відповідальності за 
порушення законодавства у сфері землеустрою (в т.ч. анулювання сертифіката 
професійного землевпорядника); 

- внести зміни до Закону України «Про оцінку земель» щодо уточнення 
визначення кола суб’єктів оціночної діяльності, запровадження засвідчення технічної 
документації з оцінки земель підписом та особистою печаткою сертифікованого 
професійного землевпорядника, уточнення випадків обов'язкового проведення 
грошової оцінки земельних ділянок, а також порядків проведення бонітування ґрунтів, 
економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок; 

- внести зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 
2012-2014 роки», Закону України «Про Фонд державного майна України» та Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні» з метою усунення правових колізій, що стали причиною виникнення значних 
корупційних ризиків на ринку оціночних послуг у 2012 році; 

- внести зміни до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» з метою чіткого розмежування випадків 
проведення незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок, 
що покликані забезпечити спростити та здешевити для замовників оцінки доступ до 
оціночних послуг за рахунок створення організаційно-правових передумов для 
проведення оцінки земельних ділянок разом із земельними поліпшеннями; 

- внести зміни до Закону України «Про Державним земельний кадастр» щодо 
спрощення доступу професійних землевпорядників та оцінювачів до кадастрових даних 
з метою підвищення якості виконуваних ними робіт; 

- внести зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» щодо виключення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт із переліку 
видів діяльності, які згідно закону підлягають ліцензуванню; 
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- запровадити перехідні положення щодо: недопущення звуження кола 
виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, а також порушення права на працю 
інженерів-землевпорядників та оцінювачів шляхом безоплатного оформлення особам, 
що вже здійснюють відповідну професійну діяльність, кваліфікаційних сертифікатів та 
кваліфікаційних свідоцтв без складання кваліфікаційних іспитів; 

- запровадити перехідні норми щодо громадського регулювання землеустрою на 
час до створення саморегулівних організацій у цій сфері 

Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки передбачено скасувати ліцензування 
господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоціночних 
робіт та запровадити сертифікацію спеціалістів, які виконують зазначені послуги. 
Таким чином, реалізація заходів Національного плану дій на 2012 рік потребує 
внесення змін до низки законодавчих актів з метою дерегуляції господарської 
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт. 

Землеустрій та оцінка земель є важливими складовими системи регулювання 
земельних відносин в України. Згідно законодавства, землеустрій забезпечує реалізацію 
державної політики щодо використання та охорони земель, здійснення земельної 
реформи, вдосконалення земельних відносин, наукове обґрунтування розподілу земель 
за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних 
інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування, 
створення екологічно сталих агроландшафтів тощо. 

Оцінка земель в Україні застосовується для визначення розміру земельного 
податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно 
із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також з метою 
визначення вартості об'єкта оцінки. 

У даний час, відповідно до статті 9 Закону України від 01.06.2000 № 1775-III 
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, 
землеоціночних робіт (наказ Держкомзему від 05.08.2009 № 423), Порядку контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо 
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (наказ Держкомзему від 
02.07.2010 № 511), а також Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
щодо проведення земельних торгів (наказ Держкомзему від 08.10.2010 № 724) у сферах 
землеустрою та оцінки земель застосовується такий дозвільний спосіб державного 
регулювання як ліцензування. Відповідні ліцензії видано понад 2,7 тис. суб’єктам 
господарювання. 

Потребують узгодження раніше прийняті законодавчі акти щодо оціночної 
діяльності з метою усунення колізій, пов’язаних із правовим регулювання оцінки майна 
для цілей оподаткування (з метою недопущення монополізації ринку оціночних послуг 
та обмеження економічної конкуренції у цій сфері), а також чіткого розмежування 
застосування незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних 
ділянок. 

Необхідно також створити передумови для недопущення ускладнень 
організаційно-правового характеру для виконавців робіт із землеустрою та оцінки 
земель, порушення права на працю осіб, що здійснюють професійну діяльність у 
сферах землеустрою та оцінки земель, а також обмеження доступу громадян та 
господарюючих суб’єктів до ринку землевпорядних робіт та оціночних послуг. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження обмежень на набуття у власність земель сільськогосподарського 
призначення» 
Номер, дата реєстрації: 11173 від 05.09.2012 
Ініціатор: Народні депутати України Бевзенко В.Ф., Ткач Р.В.  

 
Основною метою законопроекту є зняття штучних обмежень у реалізації права 

власності власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення із 
встановленням на законодавчому рівні запобіжників надмірній концентрації таких 
земель в одних руках. 

З часу прийняття Земельного кодексу України в Україні діє заборона на продаж 
та зміну цільового призначення більшості сільськогосподарських земель держави. 
Введення такої заборони обумовлено необхідністю не допустити обезземелення 
власників земельних ділянок, отриманих внаслідок розпаювання земель 
сільськогосподарських підприємств. Умовою зняття такої заборони було визначено 
прийняття законів про державний земельний кадастр та про ринок земель. Закон 
України був прийнятий Верховною Радою України у 2011 році. Різні редакції 
законопроекту про ринок земель неодноразово вносились до парламенту, однак всі з 
них  в більшості своїй наповнені нормами, які дублюють чинні положення Цивільного 
та Земельного кодексів України, створюючи підґрунтя для можливості колізії 
відповідних правових норм. На наш погляд, рішення законодавця щодо необхідності 
існування такого закону засноване на помилковому уявленні про те, що такий закон 
потрібний взагалі, оскільки предмет його правового регулювання є аналогічний 
предмету правового регулювання інших законодавчих актів. Існування ж 
«паралельного» регулювання одних і тих же суспільних відносин кількома 
законодавчими актами не принесе нічого, крім шкоди правозастосовній практиці. 

Слід зазначити, що існуючий мораторій на продаж земельних ділянок, 
призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва протягом 
багатьох років створює штучні перешкоди їх власникам у реалізації ними права 
власності, по суті підштовхуючи їх шукати тіньові схеми обходу мораторію. Такі схеми 
набули поширення в масштабах цілої країни в досить значних обсягах. Тому на даний 
час мораторій із засобу захисту прав селян фактично перетворився у механізм 
стимулювання порушення закону. 

В той же час на сьогодні суспільство, зважаючи на гіркий досвід приватизації 
державних підприємств, негативно сприймає зняття всіх обмежень, пов’язаних із 
реалізацією права власності на сільськогосподарські землі. Крім того, в Україні 
достатнім чином не склались суспільні відносини, пов’язані із використанням 
сільськогосподарських земель на праві власності. Тому введення ринку таких земель 
має відбуватись еволюційним шляхом, із встановленням на першому етапі жорстких 
обмежень.  

Так, на теперішній час не є доцільним надання можливості іноземцям та 
підприємствам, заснованим за законодавством інших країн, набувати у власність землі 
сільськогосподарського призначення, оскільки рівень цін на такі землі в Україні є 
значно нижчим, ніж за кордоном. 

Не вбачається також за доцільне надання можливості набувати право власності на 
сільськогосподарські угіддя і юридичним особам, заснованим за українським 
законодавством. Це пов’язано з тим, що з урахуванням статусу юридичної особи, 
здійснювати ефективний державний контроль за недопущенням концентрації надмірної 
кількості таких земель в одних руках та опосередкованого відчуження їх на користь 
іноземних суб'єктів, практично неможливо. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні 
продукти» та інших законодавчих актів щодо посилення заходів боротьби з 
фальсифікацією молочних продуктів» 
Номер, дата реєстрації: 11177 від 05.09.2012 
Ініціатор: Народні депутати України Деркач А.Л., Пшонка А.В. 

 
Даний законопроект розроблений з метою створення правових умов для прозорої 

та ефективної діяльності виробників молочної продукції різних видів, унеможливлення 
підміни понять та зловживань і фальсифікацій молочної продукції, а також для 
однозначного та повного інформування споживачів про придбану ними продукцію. 

 Основні принципи державного регулювання в сфері захисту прав споживачів 
зобов’язують виробників молочної продукції надавати достовірну інформацію про 
продукцію. Однак, тенденція активного розвитку харчових технологій сприяє 
використанню у виробництві харчової продукції дешевих замінників, а невідповідність 
норм чинного законодавства зміні ситуації на ринку дозволяє виробникам 
використовувати підміну понять та пропонувати споживачу продукцію з назвою, що 
вводить в оману.  

Чинне законодавство України не в повній мірі врегульовує відносини щодо 
отримання споживачем однозначної за своїм змістом інформації про продукт. Введення 
нового терміну: «молоковмісні продукти», а також маркування таких продуктів дає 
право споживачу чітко знати, що такі продукти вироблені з молочної сировини та з 
використанням сировини немолочного походження та містять харчові добавки, та/або 
рослинні замінники, які частково або повністю замінюють складові молока (молочний 
жир, молочний білок, лактозу).  

Нажаль, на сьогоднішній день, виробники продуктів, які тільки частково містять 
натуральні складові, через використання оманливої термінології - «молочний продукт», 
«молочний напій», «сирний продукт», «кисломолочний продукт», «творожний 
продукт», «сметанковий продукт» - створюють у споживача хибну уяву про натуральну 
сутність продукту і споживач сприймає їх як повноцінні натуральні продукти.  

До того ж, використання замінників молочної сировини переробними 
підприємствами призводить до скорочення обсягів виробництва молока 
сільськогосподарськими товаровиробниками. Для запобігання даним фактам 
пропонується ввести додаткові вимоги для пакування та маркування молочної 
сировини, молочних продуктів та молоковмісних продуктів, які б дозволяли кінцевому 
споживачу безперешкодно отримувати інформацію про товар, який він придбаває.  

З метою недопущення введення в оману споживачів та захисту їх інтересів 
пропонується створити умови для однозначного розмежування продукції на 
торгівельних полицях, для чого законодавчо зобов’язати підприємства торгівлі 
розміщувати молочні продукти окремо від молоковмісних продуктів. 

Одночасно, з метою забезпечення виконання положень закону, законопроектом 
пропонується встановлення суворої відповідальності відповідних осіб за порушення 
норм, що запроваджуються. 

Встановлення чітких норм та правил в найменуванні продукції створить 
законодавче підґрунтя для:  

1) повного та достовірного висвітлення інформації про продукт;  
2) створення реального бар’єру на шляху дезінформації споживачів;  
3) захисту ринку від фальсифікованих продуктів;  
Крім цього, чинний Закон не містить правових підстав для застосування 

механізму державного регулювання закупівельних цін на молоко. В той же час істотна 
соціальна значущість цін на цей товар та значне поширення випадків зловживань 
монопольним становищем в сфері ціноутворення на молоко, вказують на необхідність 
закріплення таких положень у Законі України «Про молоко та молочні продукти».   

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про прийняття за основу проекту  Закону  про внесення змін до 
Земельного кодексу України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля 
під час вирішення питання вилучення (викупу), надання, зміни цільового 
призначення земельних ділянок» 
Номер, дата реєстрації: 10066/П від 07.09.2012 
Ініціатор: Народний депутат України  Калетник Г.К. 

 

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

         1. Прийняти за основу проект  Закону  про внесення змін до Земельного кодексу 
України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питання 
вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок (реєстр. 
№ 10066), поданий Кабінетом Міністрів України. 
          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 України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
скасування плати за виготовлення та оформлення документів на земельні ділянки 
для населення) 
Номер, дата реєстрації: 11200 від 11.09.2012 
Ініціатор: Народний депутат України  Міщенко С.Г. 
 

Законопроект розроблено з метою відстоювання конституційний прав 
громадян на отримання державного акту на право власності на земельну ділянку 
шляхом встановлення безкоштовного виготовлення і оформлення документів із 
землеустрою, які посвідчують право власності на земельні ділянки. 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
скасування плати за виготовлення та оформлення документів на земельні ділянки для 
населення)» розроблено з метою відстоювання конституційних прав громадян на 
безоплатне оформлення всіх документів для отримання державного акту на право 
власності на земельну ділянку. 

Відповідно до частини першої статті 121 Земельного кодексу України 
громадяни України  мають  право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із 
земель державної або комунальної власності. Однак, вже в постанові Кабінету 
Міністрів України «Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі 
громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки» та 
Законі України «Про захист конституційних прав громадян на землю» встановлюється 
процедура оформлення всіх документів із землеустрою, які посвідчують право 
власності на земельні ділянки, зокрема: стягується вартість розроблення технічної  
документації  із землеустрою щодо  складення  документів, однієї послуги  з  
проведення  державної  реєстрації державних  актів  на  право власності на земельну 
ділянку,  в тому числі заповнення бланків таких актів. 

Оформлення права приватної власності на землю є для багатьох селян 
актуальним і проблематичним питанням. Актуальним — тому що більшість сільського 
населення живуть і виживають тільки завдяки землі і інших умов життя навіть не 
уявляють,  а проблематичним — тому що наразі чимало чинних нормативно-правових 
актів не відповідають положенням Земельного кодексу, у результаті чого на практиці 
при оформленні прав власності на землю виникають проблеми.   Якщо предметом 
правочину є нерухомість, то простого її вручення недостатньо. Отже, при нерухомості 
має існувати інший порядок переходу права власності. Зокрема, для земельних ділянок 
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необхідне нотаріальне посвідчення правочину та його державна реєстрація. До 
останнього часу державна реєстрація земельних ділянок була складовою 
автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечувало 
виникнення суб'єктивного права власності та права постійного користування на 
земельну ділянку. Оскільки земельна ділянка завжди була особливим об'єктом, то до 
нього застосовувалися і спеціальні правила щодо порядку відчуження, реєстрації, 
виникнення права власності або права користування. І, якщо відносно іншої 
нерухомості, моментом виникнення права власності або користування є відповідна 
реєстрація, то щодо земельної ділянки такий момент пов'язувався з отриманням 
Державного акта на право власності на земельну ділянку, Державного акта на право 
постійного користування земельною ділянкою та їх реєстрацією або укладенням 
договору оренди та його державною реєстрацією. 

В державі склалась корупційна схема стосовно отримання акту на право 
власності на земельну ділянку, хоча нормами законодавства передбачено таке 
безперешкодне право. Для багатьох селян земля стала недоступною саме через високу 
ціну послуг, пов’язаних із оформленням відповідних документів. Посадові особи, які є 
відповідальними за видачу земельних актів зловживають своїм службовим 
становищем і змушують простих громадян платити хабарі за їх отримання. Тому, 
проектом Закону пропонується скасувати всю плату та виготовлення та оформлення 
документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» 
Номер, дата реєстрації: 11221 від 17.09.2012 
Ініціатор:  Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України 

 
Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 

сільськогосподарську кооперацію” розроблено з метою законодавчого визначення 
організаційно-правових та економічних засад формування та діяльності 
сільськогосподарських кооперативів в Україні з урахуванням світової практики.  

З цією метою проектом Закону пропонується: 
внести зміни і доповнення до діючого Закону України „Про 

сільськогосподарську кооперацію”, якими передбачається приведення у повну 
відповідність його норм до норм Закону України „Про кооперацію” та врегулювання 
наявних розбіжностей з нормами діючих законодавчих актів,  виклавши його в новій 
редакції; 

внести зміни і доповнення до статей 2, 5, 6, 26 та 29 Закону України „Про 
кооперацію”, якими узгодження  його норм із нормами нової редакції Закону України 
„Про сільськогосподарську кооперацію”; 

викласти в новій редакції частину першу статті 52 Господарського кодексу 
України, якою передбачається віднести сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи до суб’єктів, які здійснюють некомерційне господарювання;  

викласти в новій редакції статтю 86 Цивільного кодексу України, якою 
передбачається віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до 
непідприємницьких товариств. 

Запропонований законопроект сформує та визначить правові засади  політики 
держави щодо стимулювання діяльності дрібних виробників сільськогосподарської 
продукції та створених ними сільськогосподарських кооперативів, удосконалить 
механізми надання їм державної підтримки, узгодить чинну законодавчу базу з питань 
розвитку сільськогосподарської кооперації. 

Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 
сільськогосподарську кооперацію” підготовлено з метою вдосконалення організаційно-
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правових та економічних засад формування та діяльності сільськогосподарських 
кооперативів в Україні та їх інфраструктури з урахуванням світової практики. 

Однією з найбільш гострих проблем в Україні залишається відсутність 
кооперативного руху на селі, який сприяв би подальшому розвитку інфраструктури 
аграрного ринку, позитивно впливав на цінові коливання на продовольчому ринку, 
створював прозору мережу заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції, 
виробленої дрібними сільгосптоваровиробниками - фізичними особами та особистими 
селянськими господарствами.  

Оптимізація витрат дрібних сільгосптоваровиробників на придбання засобів 
виробництва, спрощення доступу до агросервісних послуг, ефективніше 
використання каналів збуту, організації зберігання, переробки продукції, і, як 
наслідок, підвищення доходів можливе лише через об’єднання їх у 
сільськогосподарські кооперативи. 

Водночас формування кооперативної моделі розвитку сільського господарства 
стримується недосконалістю податкової, фінансово-кредитної політики держави щодо 
стимулювання діяльності дрібних виробників сільськогосподарської продукції та 
створених ними сільськогосподарських кооперативів, недосконалістю механізмів 
надання їм державної підтримки та неузгодженістю чинної законодавчої бази.  

Неузгодженість окремих норм, визначень понять та положень у законах України 
„Про кооперацію” та „Про сільськогосподарську кооперацію” дає підстави для їх 
довільного тлумачення та застосування на практиці. До прикладу, відповідно до 
чинного законодавства деякі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
зареєстровані та діють як  неприбуткові організації, а деякі – як прибуткові. 

Однозначного законодавчого трактування та врегулювання потребує визначення 
особливостей економічних засад діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів.  

Статтею 23 Закону України „Про кооперацію” визначається, що виробничі 
кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші 
кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку. 

Тобто сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи мають неприбуткову 
природу, яка у законодавстві має бути зафіксована у вигляді їх неприбуткового статусу. 

Розглядаючи неприбуткову природу кооперативу, слід брати до уваги той факт, 
що його ефективність, на відміну від ефективності підприємства, полягає не в 
отриманні максимального прибутку, а в організації найбільш ефективних послуг для 
своїх членів. Член такого кооперативу є і власником,  і користувачем  його послуг в 
одній особі. Для члена кооперативу як власника достатньо, щоб доходи кооперативу 
могли покрити витрати за послуги, на які він очікує як клієнт.  

Процеси створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів 
гальмуються як відсутністю законодавчо визначеної державної політики щодо  
сприяння створенню та розвитку сільськогосподарської кооперації, так і 
обмеженістю доступу дрібних сільгосптоваровиробників до програм державної 
підтримки. Це, в свою чергу, стримує зростання кількості сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів в Україні як однієї із важливих складових ланок 
інфраструктури аграрного ринку країни. 

Крім того, нормами чинного законодавства кооперативні виплати членам 
кооперативів не відносяться до валових витрат сільськогосподарських кооперативів, а 
оподаткування діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
здійснюється як прибуткових підприємств. 

Така політика держави створює умови для зменшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції для особистих селянських господарств та фізичних 
осіб – виробників сільськогосподарської продукції, перешкоджає їх об’єднанню у 
сільськогосподарські обслуговуючі  кооперативи. В результаті обсяги надходження 
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продукції на переробку від таких сільськогосподарських товаровиробників 
зменшуються, формуються непрозорі схеми її реалізації на переробку. 

Наслідком цього є постійне скорочення кількості дрібних сільськогосподарських 
товаровиробників, міграція працездатного сільського населення з сільської місцевості, 
що несе значні ризики не лише для самих селян, але й в цілому для агропромислового 
комплексу країни, її продовольчої безпеки.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження 
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)”  
Номер, дата реєстрації: 11231 від 18.09.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Терещук С.М., Бевзенко В.Ф. 
 

Метою нормативного акта є уточнення на законодавчому рівні термінів, які 
застосовуються у Земельному кодексі України та Законі України “Про охорону земель” 
(ґрунтовий покрив, родючий шар ґрунту, поверхневий шар ґрунту), та визначення 
основних вимог до процедури видачі (відмови у видачі), переоформлення, видачі 
дублікату, анулювання спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового 
покриву, що буде узгоджуватись із вимогами частини першої статті 4 та статті 4-1 
Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. 

Єдиним шляхом досягнення даної мети є внесення відповідних змін до 
Земельного кодексу України та Закону України “Про охорону земель”, у яких 
визначаються основні вимоги до охорони земель, у тому числі і до збереження 
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту).  

До принципових положень проекту акта відноситься визначення правових 
відносин, пов’язаних з одержанням документа дозвільного характеру.  

Проектом акта пропонується: 
уточнити, що спеціальний дозвіл видається на безоплатній основі; 
встановити строки видачі, відмови у видачі, переоформлення, видачі 

дублікату, анулювання спеціального дозволу; 
визначити вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, анулювання, 

переоформлення, видачі дублікату спеціального дозволу; 
визначити строк дії спеціального дозволу. 

Також проектом акта пропонується встановити, що закон набуває чинності не 
раніше 30 днів з дня його офіційного оприлюднення.   

(Ці положення проекту нормативного акту є центральними, оскільки без їх 
прийняття неможливо посилити контроль за раціональним використанням 
грунтового покриву (у тому числі родючого шару грунту). 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України 
щодо збереження ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)” розроблено відповідно 
до статей 166 та 168 Земельного кодексу України, частини першої статті 5, абзацу 
дев’ятого пункту “а” та пункту “г” статті 6 Закону України “Про державний контроль 
за використанням та охороною земель”, статті 52 Закону України “Про охорону 
земель”, абзацу першого частини першої    статті 4-1 Закону України “Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності”, підпункту 11 додатка 1 та підпункту 
третього пункту 4 додатка 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 
р. № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності”, пункту 59 додатка постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2010 р. № 725 “Про затвердження переліку певних дій щодо 
провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не 
можуть провадитись на підставі подання декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства”, підпункту 
дванадцятого пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства 
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України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459, 
підпункту 4.8 пункту 4 Положення про державну інспекцію сільського господарства в 
Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 січня 2012 р. 
№ 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня     2012 р. за № 
34/20347. 

 http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» 
Номер, дата реєстрації: 11234 від 18.09.2012 
Ініціатор: Народний депутат України Смітюх Г.Є. 

 
Метою розроблення проекту Закону є прийняття повномасштабного 

нормативно-правого акту рамкового типу, якій містить всі необхідні положення і 
норми, що регулюють правові  взаємовідносини в даній сфері.  

Проектом Закону передбачено встановлення основоположних принципів 
державної політики та правил, які б гарантували збереження унікального ґрунтового 
покриву країни, його екологічних і продукційних функцій та створення необхідних 
умов для ефективного використання ґрунтових ресурсів без негативних наслідків для 
наступних поколінь. 
  Законопроект  спрямований на законодавче забезпечення: 

- раціонального використання та збереження ґрунтів України як важливого 
компоненту довкілля та основного засобу сільськогосподарського виробництва, 
розширеного відтворення їхньої родючості; 
         - дотримання землевласниками та землекористувачами науково–обґрунтованих 
технологічних регламентів, правил високої культури землеробства, охорони ґрунтів 
при експлуатації, ліквідації та консервації об’єктів господарської та іншої діяльності; 

- своєчасного запобігання і усунення явищ деградації ґрунтів та можливих 
еколого-економічних ризиків, пов’язаних з неправомірним, екологічно небезпечним 
землекористуванням. 

Проект Закону розроблено у розвиток статті 14 Конституції України та виконання 
Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава». 

В аграрному виробництві практично постійно застосовуються терміни «земля», 
«земельна реформа», «земельні відносини», «земельна ділянка» і значно рідше «ґрунт», 
який фактично є визначальною складовою будь якої земельної ділянки, яка залучається 
до сільськогосподарського виробництва. 

На жаль, ґрунтовий покрив є одним з особливо вразливих об’єктів природи. Усі 
негативні зміни, що відбуваються із земельними ресурсами стосуються, насамперед, 
ґрунтів. Сучасні обстеження ґрунтів свідчать, що їхній стан в останні десятиліття 
погіршився і досяг рівня, близького до критичного.  
Разом з тим, до цього часу ґрунти не мають правового статусу і не визначені, як 
окремий об’єкт правової охорони.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України “Про внесення зміни до розділу Х “Перехідні положення” 
Земельного кодексу України” 
Номер, дата реєстрації: 11261 від 27.09.2012 
Ініціатор: Народний депутат України Смітюх Г.Є. 
 

Метою прийняття Закону України “Про внесення зміни до розділу Х “Перехідні 
положення” Земельного кодексу України” є правове врегулювання відносин, 
пов’язаних з підготовкою лотів (земельних ділянок державної та комунальної 
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власності) до продажу  на земельних торгах, на період до набрання чинності Закону 
України “Про Державний земельний кадастр” та Закону України “Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. 

Законом України від 05.07.2012 № 5077-VI “Про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону” внесено 
зміни до Земельного кодексу України, яким в новій редакції викладено статті 135-139 
цього Кодексу. 

Зазначеними статтями законодавчо врегульовано порядок проведення земельних 
торгів, що сприяє наповненню Державного та місцевих бюджетів коштами від продажу 
земельних ділянок державної та комунальної власності. 

Частиною четвертою статті 136 Земельного кодексу України встановлено 
перелік вимог для підготовки лотів до проведення земельних торгів, що включають, 
зокрема державну реєстрацію земельної ділянки та державну реєстрацію речового 
права на земельну ділянку (підпункти “б” та “в”). 

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на 
земельну ділянку та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної 
реєстрації цих прав.  

Згідно із частиною першою статті 126 Земельного кодексу України право 
власності на земельну ділянку посвідчується державним актом. Чинним земельним 
законодавством не затверджено форми державних актів на землі державної та 
комунальної власності.  

До набранням чинності Закону України “Про Державний земельний кадастр” та 
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень” (набирають чинності з 1 січня 2013 року) відсутній механізм державної 
реєстрації земельних ділянок державної та комунальної власності, прав на них до 
прийняття рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
про надання земельних ділянок у власність або користування. Така ситуація на сьогодні 
стримує підготовку до продажу земельних ділянок державної та комунальної власності 
на земельних торгах.  

Враховуючи сучасний стан законодавства, з метою задоволення нагальної 
соціальної потреби щодо наповнення бюджетів та унормування питань проведення 
земельних торгів цим законопроектом пропонується внести зміну до розділу Х 
“Перехідні положення” Земельного кодексу України.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 

06.09.2012  
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. 

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

 
Метою прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 4 
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Закону України "Про оренду державного та комунального майна" є зняття надмірних 
обмежень щодо можливості передачі в оренду об’єктів державної власності, 
запропонованим проектом закону розширюється перелік об’єктів та майна, які можуть 
бути передані в оренду.  

Прийняття закону створить умови сталого функціонування та розвитку 
рибогосподарського комплексу держави. 

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про 
оренду державного та комунального майна" підготовлений Державним агентством 
рибного господарства України з метою забезпечення розвитку рибного господарства 
України.  

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. 

Крім того, особливості використання рибницьких ставів та їх активними 
елементами – гідротехнічними спорудами, чинним законодавством України  фактично 
не враховані. Гідротехнічні споруди рибницьких ставів є специфічними інженерними 
спорудами рибницьких ставків, які потребують їх сезонного використання через 
нерозривний процес циркуляції місцевих талих та річкових вод. Так, вирощувальні 
стави можуть використовуватись тільки у весінній, літній та осінній періоди. Скидні 
канали використовуються, здебільшого, в період скиду води зі ставів. Водопостачальні 
канали використовуються тільки навесні, влітку та восени. Зимувальні садки 
використовуються тільки взимку. Стави охолоджувачі використовуються влітку. 
Літньо-маточні стави використовуються тільки влітку. Карантинні стави 
використовуються для перетримки  новопридбаної риби. Нерестові стави 
використовуються тільки навесні та влітку (період природного нересту риби). Нагульні 
стави використовуються з весни до осені для вирощування риби. Тепла пора року є 
найбільш сприятлива для заростання ставів рослинністю та чагарником. В осінній та 
зимовий період здійснюються здебільшого меліоративні заходи та ремонтні роботи по 
відновленню гідроспоруд. Насосні станції використовуються тільки навесні та влітку. В 
інші пору року ці споруди знаходяться тільки на зберіганні у Зберігачів, які 
забезпечують власними засобами їх схоронність та здійснюють їх капітальний та 
поточний ремонт. 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 - 
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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 

Вирішення вищезазначених питань потребує закріплення їх на законодавчому 
рівні. 

www.minagro.kiev.ua 
 

06.09.2012   
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного 
бюджету” 

 
 Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку 

використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами 
до спеціального фонду державного бюджету” розроблений у відповідності до вимог 
Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” та 
Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158, з 
урахуванням складної ситуації в галузі тваринництва, особливого в скотарстві, зокрема, 
зменшення поголів’я худоби та виробництва яловичини і свинини.  

Зважаючи на зазначене, скотарство та свинарство повинні стати інструментом 
для реалізації стратегії стабільного розвитку галузі тваринництва, в тому числі 
виробництва яловичини і свини в Україні та досягнення незалежності від імпорту і в 
забезпеченні населення даними видами м'яса. 

Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом 
регуляторного акта знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики України www.minagro.gov.ua. 

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

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

 
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного 

бюджету 
1. Пункт 2 доповнити підпунктами такого змісту: 
"3) бюджетної дотації фізичним особам за вирощені та продані на забій і 

переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для 
забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) 
(далі - дотація за продану на забій худобу); 

4) спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму 
продуктивності.". 

2. Після пункту 33 доповнити пунктами такого змісту: 
"34. Дотація за продану на забій худобу виплачується фізичним особам за 

вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які мають власні 
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(орендовані) потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої худоби та свині 
(крім свиноматок і кнурів) (далі – худобу) за умови вирощування ними худоби в їх 
домогосподарствах не менше трьох повних місяців до моменту продажу на забій. 

Датою, від якої рахується три повних місяці вирощування худоби в 
домогосподарствах фізичних осіб, вважається дата видачі паспорта великої рогатої 
худоби, а у разі набуття фізичними особами ідентифікованих тварин – дата їх прибуття 
в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, 
засвідчена печаткою дільничної або районної лікарні ветеринарної медицини. 

35. Дотація надається за 1 кілограм прийнятої живої ваги в таких розмірах: 
2,5 гривень за молодняк великої рогатої худоби живою масою не менше  330 

кілограмів; 
1,5 гривень за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою  від 100 до 120 

кілограмів; 
1,0 гривень за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 

кілограмів. 
36. Для отримання дотації за продану на забій худобу фізичні особи подають за 

місцезнаходження домогосподарства сільським, селищним чи міським радам такі 
документи: 

1) один примірник приймальних квитанцій (форми ПК-2 або ПК-2 УКС), 
виданих суб'єктами господарювання, які мають власні (орендовані) потужності для 
забою тварин; 

2) оформлені в установленому порядку для:  
великої рогатої худоби – відомість переміщення тварини; 
свиней (крім свиноматок і кнурів) – реєстраційні свідоцтва свиней для не 

господарюючих суб'єктів; 
3) копії: 
паспорта особи; 
довідки або договору про відкриття рахунка в банку; 
документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті). 

Відповідальність за достовірність даних у приймальних квитанціях, виданих 
фізичним особам, несуть суб'єкти господарювання, які видали їх, згідно із 
законодавством.  

Зазначені документи приймаються щомісяця до першого числа наступного 
місяця та до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що 
робиться запис у журналі обліку, форму якого встановлює Мінагрополітики. 

37. Сільські, селищні чи міські ради на підставі журналу обліку щомісяця до 
п’ятого числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають та 
подають управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню 
промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу 
Севастопольської міської держадміністрацій, а міські ради міст республіканського 
(Автономної Республіки Крим) чи обласного значення - відповідно Міністерству 
аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним 
управлінням (департаментам) агропромислового розвитку облдержадміністрацій: 

реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за продану на забій 
худобу, за формою, встановленою Мінагрополітики. 

38. Управління агропромислового розвитку районних і управління 
промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу 
Севастопольської міської держадміністрацій на підставі поданого сільськими, 
селищними чи міськими радами реєстру: 
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протягом трьох робочих днів складають відомість про нарахування дотацій за 
продану на забій худобу у розрізі фізичних осіб за формою, встановленою 
Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики та продовольства 
Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку 
облдержадміністрацій; 

подають органам Казначейства таку відомість і платіжні доручення для 
перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках. 

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, 
головні управління (департаменти) агропромислового розвитку облдержадміністрацій 
на підставі реєстру, поданого міськими радами міст республіканського (Автономної 
Республіки Крим) чи обласного значення, складають протягом трьох робочих днів 
відомість про нарахування дотацій за вирощену і продану худобу у розрізі фізичних 
осіб за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її та платіжні доручення 
органам Казначейства для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки 
фізичних осіб, відкриті в банках. 

39. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки 
Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку обласних та 
управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу 
Севастопольської міської держадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих 
днів зазначені у пункті 38 цього Порядку відомості та подають Мінагрополітики 
зведену відомість про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу за 
встановленою ним формою. 

40. Мінагрополітики:  
затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 39 цього Порядку зведеної 

відомості протягом семи робочих днів у межах обсягу відкритих асигнувань розподіл 
бюджетних коштів пропорційно сумам дотації за продану на забій худобу між 
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють в триденний строк 
після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за 
зазначеним критерієм; 

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу 
бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів 
асигнувань у розрізі регіонів. 

41. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки 
Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку 
облдержадміністрацій після доведення розподілених обсягів дотації за продану на забій 
худобу затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх 
відповідним органам Казначейства. 

42. Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного напряму 
продуктивності виплачується за умови ідентифікації та реєстрації всього поголів'я 
великої рогатої худоби сільськогосподарським підприємствам (племінним заводам, 
племінним репродукторам та іншим сільськогосподарським підприємствам) за кожну 
наявну на 1 жовтня поточного року корову м'ясного напряму продуктивності у розмірі: 

до 1900 гривень за голову – племінним заводам;  
до 1000 гривень за голову – племінним репродукторам;  
до 600 гривень за голову – іншим сільськогосподарським підприємствам. 
До м'ясного напряму продуктивності належать корови таких порід і типів, як 

українська м'ясна, волинська м'ясна, поліська м'ясна, сіра українська, симентальська 
м'ясна, що утримується за технологією м'ясної худоби, салерс, абердин-ангуська, 
лімузинська, герефордська, санта-гертрудська, кіанська, світла аквітанська, шаролезька, 
п'ємонтезька, південна і знам'янський тип поліської м'ясної та їх помісі, а також помісі 
молочних, комбінованих і м'ясних порід з яскраво вираженими ознаками і формами 
м'ясних порід. 
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43. Управління агропромислового розвитку районних і управління 
промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу 
Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії для визначення 
переліку сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання 
спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, до 
складу яких обов'язково включаються представники органів Держфінінспекції, та 
затверджують положення про них. 

Комісії очолюють начальники зазначених управлінь. 
44. Для отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного 

напряму продуктивності сільськогосподарські підприємства подають до 5 листопада 
поточного року управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню 
промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу 
Севастопольської міської держадміністрацій такі документи:  

1) завірену в установленому порядку копію довідки про включення до ЄДРПОУ; 
2) довідку про те, що суб'єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно 

нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, 
видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання; 

3) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної 
плати, а також із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними 
органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

4) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 
5) копію звіту про стан тваринництва станом на 1 жовтня поточного року; 
6) виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 

тварин на все поголів'я великої рогатої худоби станом на 1 жовтня поточного року; 
7) племінні заводи і племінні репродуктори подають також копію ліцензії на 

провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних 
(генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій 
тварин, витяг з Державного племінного реєстру, інформацію про кількісні та якісні 
показники продуктивності стада і виробничо-господарську діяльність у тваринництві 
на 1 січня поточного року за формою, що встановлена положенням про Державний 
племінний реєстр, затвердженим Міністерством аграрної політики та продовольства. 

8) письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк 
бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності на 
1 жовтня двох наступних років. 

У разі зменшення поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності станом на               
1 жовтня двох наступних років, за яке було отримано спеціальну бюджетну дотацію, 
одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі. 

У разі вибуття із стада станом на 1 жовтня двох наступних років окремих корів 
м'ясного напряму продуктивності, за які було отримано спеціальну бюджетну дотацію, 
з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або 
набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету 
повертаються виплачені за цих корів бюджетні кошти. 

45. Зазначена у пункті 43 цього Порядку комісія до 10 числа на підставі таких 
документів визначає кількість корів м'ясного напряму продуктивності по кожному 
сільськогосподарському підприємству та приймає рішення про включення їх до реєстру 
сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію 
за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності, за встановленою Мінагрополітики 
формою. 

Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості, 
розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської 
держадміністрацій протягом п'яти робочих днів після завершення роботи комісії на 
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підставі реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну 
бюджетну дотацію за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності: 

складають відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів 
м'ясного напряму продуктивності за формою, встановленою Мінагрополітики, і 
подають її Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки 
Крим або головним управлінням (департаментам) агропромислового розвитку 
облдержадміністрацій (управління промисловості, розвитку інфраструктури та 
агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації - 
Мінагрополітики); 

подають органам Казначейства таку відомість та платіжні доручення для 
перерахування коштів на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті 
в банках. 

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим 
та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють 
протягом трьох робочих днів зазначені відомості, готують і подають Мінагрополітики 
зведену відомість про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів 
м'ясного напряму продуктивності за встановленою ним формою. 

46. Мінагрополітики: 
затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 45 цього Порядку зведеної 

відомості протягом семи робочих днів пропорційно сумам спеціальної бюджетної 
дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності в межах обсягу відкритих 
асигнувань розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів 
нижчого рівня, які здійснюють в триденний строк після доведення розподілених 
обсягів розподіл бюджетних коштів між районами за зазначеним критерієм; 

подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу 
бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів 
асигнувань у розрізі регіонів. 

47. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки 
Крим, головні управління (департаменти) агропромислового розвитку 
облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення розподілених 
обсягів спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму 
продуктивності затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та 
передають їх відповідним органам Казначейства. " 

3. Пункти 34 та 35 Порядку вважати пунктами 48 та 49 відповідно. 
 
Метою прийняття проекту є стимулювання фізичних осіб до вирощування 

молодняку великої рогатої худоби та свиней, а сільськогосподарських підприємств – до 
утримання та нарощування корів м’ясного напрямку продуктивності, шляхом надання 
їм бюджетної дотації, що дасть змогу подолати негативні тенденції щодо зменшення 
поголів’я, в тому числі маточного, а відтак обсягів виробництва яловичини і свинини. 

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. 
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку 

використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами 
до спеціального фонду державного бюджету” розроблений у відповідності до вимог 
Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” та 
Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158, з 
урахуванням складної ситуації в галузі тваринництва, особливого в скотарстві, зокрема, 
зменшення поголів’я худоби та виробництва яловичини і свинини.  

www.minagro.kiev.ua 
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06.09.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку надання водних об'єктів (їх частин) у користування 
на умовах оренди для ведення рибництва (аквакультури)» 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку надання водних об'єктів (їх частин) у 
користування на умовах оренди для ведення рибництва (аквакультури)» 
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
www.minagro.kiev.ua та веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: 
www. dkrg. gov. ua. 

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

 
ПОРЯДОК 

надання водних об'єктів (їх частин) у користування 
на умовах оренди для ведення рибництва (аквакультури) 

 
 1. Цей Порядок визначає механізм надання в користування на умовах оренди 

водних об'єктів (їх частин) для ведення рибництва (аквакультури), культурно-
оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення 
науково-дослідних робіт.  

2. У користування на умовах оренди можуть надаватися озера, водосховища, 
ставки.  

3. Цей Порядок не поширюється на:  
- водні об’єкти, що використовуються для питних потреб; 
- рибницькі ставки, що побудовані за відповідними технічними проектами та 

використовуються для ведення рибництва (аквакультури); 
- водні об’єкти, що розташовані у межах територій та  перебувають під 

охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». 
4. Водні об’єкти (їх частини) надаються водокористувачам у користування на 

торгах як цілісний комплекс (водне дзеркало та землі водного фонду зайняті водою). 
5. Орендодавцями водних об’єктів є органи, уповноважені здійснювати 

розпорядження земельними ділянками під цими об’єктами згідно з повноваженнями, 
визначеними Земельним кодексом України відповідно до договору оренди водних 
об’єктів (згідно з додатком).  

6. Право оренди водного об’єкта (його частини) оформляється договором.  
Договір оренди водного об’єкта для ведення рибництва (аквакультури) 

укладається в письмовій формі та набуває чинності після погодження його з 
Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим по водогосподарському 
будівництву та зрошуваному, басейновими та обласними управліннями водних 
ресурсів з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері рибного господарства і державної реєстрації.  

Державна реєстрація права оренди водного об’єкта здійснюється орендодавцем 
відповідно до законодавства. 

7. Орендарями водних об'єктів для ведення рибництва (аквакультури) можуть 
бути юридичні або фізичні особи. 

Водні об'єкти надаються в оренду тим юридичним та фізичним особам, які 
набули в установленому законодавством порядку право оренди відповідної земельної 
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ділянки водного фонду. 
Надання земель водного фонду в оренду здійснюється в порядку, визначеному 

Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами у сфері 
земельних відносин.  

8. Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (його частини) іншим 
суб'єктам господарювання забороняється. 

9. Користування водними об'єктами  (їх частинами) на умовах оренди 
здійснюється відповідно до вимог водного законодавства і регулюється Водним 
кодексом України, Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами. 

10. У разі наявності на водному об’єкті (його частині) гідротехнічних, 
господарських та інших споруд орендар водного об’єкта укладає окремий договір з їх 
власником. 

11. Підставою для укладання договору оренди водного об'єкта є рішення 
орендодавця. У разі надходження заяв від кількох юридичних або фізичних осіб водний 
об'єкт надається в оренду юридичній або фізичній особі, визначеній на конкурсній 
основі. Рішення оформлюється протоколом конкурсної комісії і подається разом із 
договором оренди. 

Пріоритетне право на отримання водного об'єкта в оренду мають юридичні або 
фізичні особи, які здійснювали на ньому діяльність, пов'язану з напрямками, 
переліченими у пункті 1 цього Порядку.  

Переважне право на поновлення договору за інших рівних умов має орендар, 
який належно виконував обов'язки відповідно до умов договору. 

12. Термін договору оренди водного об'єкта визначається за згодою сторін 
відповідно до чинного законодавства і не може перевищувати  50 років. 

13. Істотними умовами договору оренди водного об'єкта є: 
а) об'єкт оренди (місце розташування, площа водного об'єкта та земельної 

ділянки за його межами, об'єм водного об'єкта, наявність гідротехнічних споруд тощо); 
б) строк дії договору оренди; 
в) орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, термінів, 

порядку її внесення і перегляду та відповідальності за несплату; 
г) умови використання та цільове призначення водного об'єкта, що передається в 

оренду; 
д) умови збереження об'єкта оренди; 
е) умови і терміни передачі водного об'єкта орендарю;  
є) умови повернення водного об'єкта орендодавцеві; 
ж) існуючі обмеження (обтяження) щодо використання водного об'єкта; 
з) відповідальність сторін. 
Відсутність у договорі оренди водного об'єкта однієї з істотних умов, 

передбачених цією статтею, є підставою для відмови у державній реєстрації договору 
оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до законодавства. 

У договорі оренди водного об'єкта можуть зазначатися інші умови, зокрема 
порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення 
заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а 
також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди 
тощо. 

14. Невід'ємною частиною договору оренди водного об'єкта є:  
а) план (схема) водного об'єкта, який передається в оренду;  
б) паспорт (характеристика) водного об'єкта з включенням матеріалів 

обстеження технічного стану, а також умов (правил) його експлуатації;  
в) акт приймання-передачі об'єкта оренди. 
У разі якщо договором оренди водного об'єкта передбачається здійснити заходи, 

спрямовані на охорону навколишнього природного середовища об'єкта оренди, до 
договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи. 
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15. Водні об’єкти (їх частини) надаються у користування на умовах оренди без 
обмеження права загального водокористування, крім випадків, встановлених законом.  

Орендарі водних об’ктів (їх частин) зобов’язані облаштувати спеціально 
відведені місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне 
водокористування (надання реакріаційних послуг). 

16. У межах населених пунктів орендарям водних об’єктів забороняється 
обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених 
законом. 

17. Розмір, форма і терміни плати за оренду водних об'єктів (їх частин) 
встановлюються у договорі оренди за згодою сторін відповідно до чинного 
законодавства. 

Орендна плата за водні об'єкти, які перебувають у державній або комунальній 
власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується 
відповідно до законодавства і визначається відповідно до Податкового кодексу України 
та інших законів. 

18. Фізична або юридична особа, яка виявила бажання укласти договір оренди 
водного об’єкта, подає орендодавцю такі документи:  

а) клопотання про намір укладання договору оренди на водні об’єкти із 
зазначенням місцезнаходження водного об’єкта, орієнтовної площі водного об’єкту, 
мети та строку оренди, для юридичної особи - найменування відповідно до установчих 
документів, для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, 
місце проживання;  

б) для юридичної особи – копії установчих документів, для фізичної особи – 
підприємця – копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію паспорта та 
ідентифікаційного коду, завірені нотаріально, банківські реквізити; 

в) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - 
підприємців із зазначенням видів діяльності; 

г) копію рішення сільської, селищної або міської ради, завірену в установленому 
порядку, про погодження надання водного об’єкта в оренду, якщо об’єкт розташований 
в межах населеного пункту; 

д) бізнес-план використання водного об’єкта на термін оренди з визначенням 
природоохоронних, санітарно-епідеміологічних та соціальних заходів; 

е) копію договору оренди земель водного фонду під водним об’єктом;  
є) висновок територіального органу рибоохорони у разі надання водного об’єкта 

для рибогосподарських потреб; 
ж) висновок санітарно-епідеміологічної служби у разі надання водного об’єкта 

для рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей.   
19. Зміни умов договору оренди водного об'єкта (його частини) можливі за 

взаємною згодою сторін, оформляються в письмовій формі і погоджуються в 
установленому порядку, а також підлягають державній реєстрації. 

20. Дія договору припиняється у разі: 
а) взаємної згоди сторін; 
б) закінчення терміну, на який було укладено договір; 
в) розірвання договору оренди за рішенням суду у зв'язку з невиконанням 

сторонами їх обов'язків; 
г) порушенням однією із сторін умов договору оренди; 
д) нецільового використання водного об'єкта; 
е) створення у результаті діяльності орендаря загрози навколишньому 

природному середовищу; 
є) пошкодження гідротехнічних та інших споруд, що розташовані на водному 

об’єкті; 
ж) договір оренди припиняється також в інших випадках, передбачених 

законом. 
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21. У разі припинення або розірвання договору оренди водного об'єкта орендар 
зобов’язаний повернути його орендодавцеві на умовах, визначених договором. 

При цьому кожна сторона має право вимагати від іншої сторони відшкодування 
понесених збитків відповідно до законодавства. 

22. Якщо недбале ставлення орендаря до водного об'єкта або інші дії чи 
бездіяльність призвели до його деградації (виснаження, забруднення, засмічення, 
погіршення технічного стану гідротехнічних, рибозахисних та інших споруд, 
зменшення біологічної продуктивності тощо), останній зобов'язаний відшкодувати 
орендодавцю заподіяну шкоду. Розміри збитків визначаються сторонами договору 
оренди. 

23. У наданні водного об'єкта у користування може бути відмовлено, якщо:  
установчими документами заявника не передбачено здійснення виду діяльності, 

які відповідають вимогам пункту 2 цього Порядку; 
мета, для якої передбачається передати водний об’єкт у користування, не 

узгоджується із заходами, що проводяться відповідно до державних або обласних 
програм; 

відсутні погодження відповідних органів згідно з умовами цього Порядку; 
з інших підстав, передбачених законодавством. 
Рішення про відмову в наданні водного об’єкта у користування має містити 

обґрунтування. Копія цього рішення надсилається заявнику протягом 10 днів з дня його 
прийняття. 

24. Договір оренди водного об'єкта повинен бути укладений протягом місяця з 
дня прийняття рішення про надання водного об’єкта в оренду. 

25. Використання водного об'єкта здійснюється з урахуванням режиму 
спеціального водокористування та умов договору відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

26. Строк оренди водного об'єкта не може перевищувати строку оренди 
земельної ділянки, на якій розташований водний об’єкт. 

27. Орендодавець має право вимагати від орендаря: 
а) використовувати водний об'єкт за цільовим призначенням згідно з договором 

оренди; 
б) експлуатувати водний об'єкт відповідно до правил його експлуатації, 

встановленого режиму роботи; 
в) здійснювати спеціальне водокористування на підставі дозволу, виданого 

органами охорони навколишнього природного середовища; 
г) дотримуватися екологічної безпеки при користуванні водним об'єктом, 

зберігати його водність і охороняти від забруднення і засмічення; 
д) дотримуватися режиму, встановленого для водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг, зон санітарної охорони; 
е) утримувати в належному технічному та санітарному стані водний об'єкт, 

гідротехнічні та інші споруди; 
ж) своєчасно вносити орендну плату.  
28. Орендодавець зобов'язаний: 
а) передати в оренду водний об'єкт у стані, що відповідає умовам договору 

оренди; 
б) не чинити дій, які перешкоджали б орендареві використовувати орендований 

водний об'єкт за цільовим призначенням; 
в) при наданні водного об'єкта у користування на умовах оренди забезпечувати 

право третіх осіб на цей об'єкт відповідно до законодавства. 
29. Орендар має право: 
а) самостійно визначати напрями своєї господарської діяльності відповідно до 

призначення водного об'єкта та умов договору; 
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б) дозволяти іншим водокористувачам здійснювати спеціальне 
водокористування в порядку, встановленому Водним кодексом України; 

в) за згодою орендодавця у встановленому законодавством порядку після 
екологічної експертизи проектів здійснювати будівництво споруд, закладати 
багаторічні насадження на території прибережної захисної смуги. Порядок та розмір 
відшкодування вартості будівництва споруд на території водного об'єкта, здійсненого 
орендарем, у разі розірвання договору обумовлюється при укладанні договору; 

г) одержувати продукцію і доходи. 
30. Орендар зобов'язаний: 
а) дотримуватися вимог, встановлених пунктом 18 цього Порядку, та 

виконувати зобов'язання відповідно до умов договору оренди; 
б) приступати до використання водного об'єкта в терміни, встановлені 

договором оренди, зареєстрованим в установленому законом порядку; 
в) у п'ятиденний термін після державної реєстрації договору оренди водного 

об'єкта державної або комунальної власності надати копію договору відповідному 
органу державної податкової служби. 

31. У разі закінчення строку дії договору орендодавець створює комісію, яка 
здійснює обстеження водного об’єкта та складає акт його приймання-передачі. 

32. Орендареві забезпечується захист його права на орендований водний об'єкт 
нарівні із захистом права власності, передбаченим законами України. 

33. Спори, пов'язані з орендою водного об'єкта, вирішуються у судовому 
порядку. 

34. 3а використанням та охороною орендованих водних об'єктів здійснюється 
державний контроль у встановленому порядку. 

(Текст Типового договору оренди водного об’єкту (його частини) дивіться на 
сайті Міністерства) 

Прийняття постанови надасть можливість упорядкувати нормативно-правові 
акти з надання водних об'єктів (їх частин), розташованих в межах певних 
територіальних одиниць, у користування на умовах оренди, відповідно до Водного 
кодексу України, Земельного кодексу України, законів України  «Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та «Про місцеві 
державні адміністрації». 

Зважаючи на зазначене, скотарство та свинарство повинні стати інструментом 
для реалізації стратегії стабільного розвитку галузі тваринництва, в тому числі 
виробництва яловичини і свини в Україні та досягнення незалежності від імпорту і в 
забезпеченні населення даними видами м'яса. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено на виконання 
підпункту 189.2 пункту 189 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указу 
Президента України від 12.03.2012 № 187. 

На даний час відсутній нормативно правовий документ по розмежуванню 
повноважень щодо надання водних об’єктів в оренду між Кабінетом Міністрів України 
та обласними державними адміністраціями в результаті чого під час надання водних 
об'єктів господарюючим суб'єктам у оренду виникають суперечності та порушення.  

Крім того, чинним законодавством не враховані особливості використання для 
рибогосподарських потреб таких специфічних водних об’єктів, як рибницькі ставки. 
Особливістю використання рибницьких ставків є те, що використання водних ресурсів 
для цілей рибництва (аквакультури) носить сезонний характер через нерозривний 
процес циркуляції місцевих талих та річкових вод. Рибницькі ставки розподіляються по 
категоріям та мають різне цільове призначення. Так, вирощувальні стави можуть 
використовуватись тільки у весняний, літній та осінній періоди, нагульні – з весни до 
осені. Скидні канали використовуються тільки в період скиду води зі ставів, 
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водопостачальні -  тільки навесні, влітку та восени. Зимувальні садки 
використовуються тільки взимку, стави-охолоджувачі – влітку, водонакопичувальні – з 
весни до осені, літньо-маточні та літньо-ремонтні - влітку. Карантинні стави 
використовуються для перетримки новопридбаної риби, нерестові стави - тільки 
навесні та влітку (період природного нересту риби). Тобто, по способу використання 
рибницькі ставки більшу частину року не є класичними водними об’єктами, а 
представляють собою спеціально побудовані «рибні ферми», які використовують воду 
тільки у відповідний сезон. Решту часу рибницькі ставки (їх дно, гідротехнічні та інші 
споруди) зазнають меліоративних заходів з поліпшення умов для риборозведення: 
санітарно-ветеринарних заходів ложа ставка, внесення до ставка мінеральних або 
органічних добрив, культивації грунту дна та посіву зернових культур, відновлення та 
ремонту гідротехнічних споруд тощо.  

Значну роль у веденні рибництва (аквакультури) відіграють гідротехнічні 
споруди рибницьких ставів, що також мають свою специфіку використання, що 
визначена технологією риборозведення. Основне завдання, яке виконують рибницькі 
гідротехнічні споруди, – це створення відповідних умов для утримання, розведення, 
вирощування та вилову товарної риби.  

Відповідно до чинного законодавства практично всі водні об’єкти 
використовуються або можуть використовуватися для рибогосподарської діяльності. 
Але законодавством чітко не визначено специфіку та відмінність механізму 
використання водних об’єктів для рибництва (аквакультури) та  рибальства. А 
відсутність єдиного правового документу щодо механізму надання водних об’єктів (їх 
частин) в оренду призводить до конфліктних ситуацій на місцях,  що перешкоджає 
розвитку рибного господарства.    

У зв’язку з цим є потреба у прийнятті зазначеного проекту та регламентації 
порядку надання водних об'єктів (їх частин) у користування на умовах оренди. 

www.minagro.kiev.ua 
 

14.09.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України «Про затвердження Положення про комісію та форми  
довідки про надходження екологічно чистого молока для виготовлення  дитячого 
харчування на молочній основі» 

 
З метою забезпечення громадського обговорення проекту наказу  

Мінагрополітики України «Про затвердження Положення про комісію та форми  
довідки про надходження екологічно чистого молока для виготовлення  дитячого 
харчування на молочній основі» Міністерство аграрної політики та продовольства 
України оголошує про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу  Мінагрополітики України «Про 
затвердження Положення про комісію та форми  довідки про надходження екологічно 
чистого молока для виготовлення  дитячого харчування на молочній основі» розміщено 
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за 
адресою http://www.minagro.gov.ua.  

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 
01001; e-mail: post@minapk.kiev.ua. 

ПОЛОЖЕННЯ 
     про комісію з питань визначення  переліку молокопереробних       підприємств, 
що закуповують у сільськогосподарських підприємств  та фізичних осіб екологічно 
чисте молоко, на яке надається бюджетна дотація, для виготовлення   продуктів 

дитячого харчування  
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на молочній основі 
 

1. Комісія з питань визначення переліку молокопереробних підприємств, що 
закуповують у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чисте 
молоко, на яке надається бюджетна дотація, для виготовлення   продуктів дитячого 
харчування на молочній основі (далі − Комісія) створена з метою забезпечення 
ефективного використання коштів державного бюджету. 

2. Комісія у своїй роботі керується законами України про Державний бюджет України 
на відповідний рік, «Про молоко та молочні продукти», «Про дитяче харчування», «Про 
пестициди і агрохімікати», Порядком використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 березня 2009 року № 282 (із змінами), переліком спеціальних продуктів дитячого 
харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній 
території України звільняється від оподаткування і Порядком віднесення до продукції 
власного виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 08 серпня 1997 року № 859 (із змінами), Порядком надання 
статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення 
продуктів дитячого та дієтичного харчування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 жовтня 2007 року № 1195, і постановою Кабінету Міністрів України від 06 
вересня 2000 року № 1389 «Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами 
харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та 
реалізації зазначених товарів», нормативно-технічною документацією, іншими нормативно-
правовими актами та цим Положенням. 

3. Завдання Комісії: 
3.1. Вивчення пропозицій молокопереробних підприємств щодо обсягів закупівлі екологічно 
чистого молока, на яке виділяється дотація, та асортименту продуктів дитячого харчування, 
що планується до виробництва, визначення пріоритетних  напрямів виготовлення 
продуктів дитячого харчування на молочній основі. 
3.2.  Розгляд  та надання пропозицій  щодо переліку молокопереробних підприємств, які 
закуповують екологічно чисте молоко  для виготовлення продуктів дитячого харчування на 
молочній основі.  

4. Комісія на підставі отриманих від  місцевих органів виконавчої влади 
інформації і реєстру приймальних квитанцій (додатки 7, 8 до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від  18 березня 2009 року № 282 (із змінами)) та 
довідки про закупівлю у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно 
чистого молока власного виробництва для виготовлення продуктів дитячого харчування 
на молочній основі (форма довідки, затверджена цим наказом) визначає ефективність 
цільового використання коштів державного бюджету, виділених для виробництва 
екологічно чистого молока. 

5.  Комісія має право: 
робити запити до  центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій про надання інформації 
та статистичних даних, необхідних для виконання покладених на Комісію завдань;    
вносити пропозиції щодо змін  до  переліку  молокопереробних підприємств-
виробників дитячого харчування, сільськогосподарських підприємств та фізичних  осіб, які 
отримали право на  дотацію за екологічно чисте молоко; 
 запрошувати на засідання керівників і відповідальних працівників місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для надання пояснень із 
проблемних питань; 
вносити в установленому порядку пропозиції про утворення робочих та експертних 
груп для підготовки проектів нормативно-правових актів, здійснення відповідних 
розрахунків і експертних оцінок; 
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 у разі виявлення порушень порядку використання дотації за екологічно чисте 
молоко вносити пропозицію щодо призупинення виділення коштів державного 
бюджету. 

 6. Комісія розпочинає свою роботу з дня набрання чинності наказом про її 
утворення. Керує діяльністю Комісії, скликає і веде засідання голова Комісії, а у разі 
його відсутності − його заступник. 
  Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 
дві третини її членів. 

7. Голова Комісії в межах своєї компетенції: 
 скликає засідання Комісії; 
 головує на засіданнях Комісії; 
 залучає у разі потреби до роботи в Комісії працівників Мінагрополітики України 
та інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та 
організацій (за згодою їхніх керівників), провідних учених, фахівців-практиків.  

8. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами 
Комісії, присутніми на її засіданні.  
 9. Секретар Комісії: 
  готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на 
підставі поданих документів; 

проводить роботу з підготовки засідань Комісії, формування порядку денного і 
протокольного оформлення підсумків засідань; 

не пізніше ніж за три робочі дні до початку засідання інформує членів Комісії про 
місце і час проведення засідання та надає їм порядок денний; 
 не пізніше ніж за два робочі дні до початку засідання отримує від членів 
Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного питань для розгляду і проекти 
рішень із порушених питань; 

веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і протокольні доручення до 
членів Комісії для виконання.    

10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на 
засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

11. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики 
України. 

12. Члени Комісії можуть бути відкликані за заявою підприємства, установи чи 
організації, яка запропонувала їх кандидатури.  

Замість члена  Комісії, який  відкликаний або вибув зі складу Комісії з інших 
причин, рекомендується заміна.  
 13. Наказ Мінагрополітики України є підставою для надання через управління 
агропромислового розвитку районних  і управління промисловості, розвитку 
інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної 
адміністрації дотації за екологічно чисте молоко сільськогосподарським підприємствам 
та фізичним особам, що здають молоко  додатково включеним до переліку підприємствам-
виробникам продуктів дитячого харчування на молочній основі. 
 14. Робочим органом з організаційного забезпечення діяльності Комісії є відділ  
розвитку  галузей  тваринництва   Департаменту  тваринництва  Міністерства  аграрної 
політики та продовольства України.  

www.minagro.kiev.ua 
 
19.09.2012  
Повідомлення  про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» 

 
 Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту Закону, 

підготовленого з метою приведення нормативно-правових актів  у відповідність до 
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Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів», Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про 
публікацію проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України: www. minagro.gov.ua. 

Свої зауваження та пропозиції можна 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, www.darg.gov.ua). 
Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції 

– один місяць з дня оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України». 

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» є приведення законів України «Про тваринний світ», «Про 
виключну (морську) економічну зону України», «Про рибу, інші водні живі ресурси та 
харчову продукцію з них», «Про природно-заповідний фонд України» у відповідність 
до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів». 

До того ж проектом Закону передбачено внесення змін до Закону України «Про 
рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», а саме у 
частині видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства. 

Актуальність та доцільність розробки проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України» (далі – проект Закону) обумовлено 
необхідністю приведення законодавчих актів у відповідність до Закону України «Про 
рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та 
реалізації Плану організації виконання Закону України від 8 липня 2011 року № 3677-
VI «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», 
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 17 серпня  2011 року. 

www.minagro.kiev.ua 
 

24.09.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження форм документів та надання 
інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання 
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та 
підприємств з виробництва комбікормів" 

 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 

затвердження форм документів та надання інформації, визначених Порядком 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового 
відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів” 
підготовлений відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання 
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і        комплексів та 
підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.2010 № 900 (зі змінами). 

Затвердження проекту наказу дасть можливість здійснювати процедуру 
часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та 
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва 
комбікормів. 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів та 
надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання 
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств 
з виробництва комбікормів" Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики 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: saganovska@minapk.gov.ua  
www.minagro.kiev.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
05.09.2012 
КМ України затвердив порядок держпідтримки при страхуванні озимої пшениці 
 

Кабінет Міністрів України затвердив порядок і умови надання 
сільгосптоваровиробникам держпідтримки, яка виплачується в 2012 році як 
компенсація вартості страхових платежів при страхуванні посівів озимої пшениці. 

 Відповідну постанову від 15 серпня 2012 № 813 опубліковано на сайті уряду. 
 Згідно з документом, держпідтримка надається у формі компенсації до 50% 

вартості страхового платежу при страхуванні посівів озимої пшениці на період 
перезимівлі. 

 Бюджетні кошти спрямовуються на захист майнових інтересів 
сільгосптоваровиробників від ризику загибелі сільгоспкультур шляхом часткового 
здешевлення страхових платежів і забезпечення стабільності виробництва в сільському 
господарстві. Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної 
кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначейства. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Міністерство аграрної політики та продовольства. 

 Держпідтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам, які 
здійснюють виробництво сільськогосподарської рослинної продукції на території 
України, уклали зі страховиком договір страхування сільськогосподарської рослинної 
продукції з державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків, 
оплатили страховикові страховий платіж за договором страхування в розмірах, 
розрахованих виходячи із стандартних страхових продуктів, не знаходяться в стадії 
ліквідації і стосовно них не порушено справу про банкрутство та не мають прострочену 
більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та 
Пенсійним фондом України. 

 9 лютого 2012 Верховна Рада прийняла Закон України "Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою". Закон регулює 
відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, яке здійснюється з 
державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських 
товаровиробників і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в 
сільському господарстві. 

 На початку липня ц.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні 
Кабінету міністрів розкритикував Міністерство аграрної політики і продовольства, яке 
до того часу не розробило порядок і умови надання державної підтримки для 
здешевлення страхових платежів. 

УНІАН 
 
07.09.2012 
 ВР України планує ввести аграрні розписки 
 

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про аграрні 
розписки". За ухвалення відповідного рішення проголосували 243 народних депутата з 
327 зареєстрованих у сесійній залі. 

Законопроектом створюється концептуальна можливість суб'єктів 
господарювання використовувати у своїй діяльності аграрні розписки, що виступають в 
ролі товаророзпорядчих документів, які фіксують безумовні забезпечені заставою 
майбутнього врожаю або сільськогосподарських тварин зобов'язання боржника 
здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на 
визначених у ньому умовах. 

У зв'язку з щорічною потребою сільськогосподарського виробництва в коротко - 
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і середньострокових інвестиціях на час завершення природного технологічного циклу 
виробництва продукції, законопроектом встановлюється їх обмежене застосування 
лише для оформлення операцій із сільськогосподарською продукцією, перелік якої 
визначений і найбільш повно викладено в УКТ ЗЕД Закону України "Про Митний 
тариф України"(групи 01-14). 

Відповідно до положень законопроекту, укладати аграрні розписки (АР) 
дозволяється тільки для оформлення зустрічних зобов'язань боржника за передані йому 
до завершення технологічного циклу виробництва продукції - предмета аграрних 
розписок - грошові кошти, поставлені товари, виконані роботи і надані послуги. 

Спрямованість законопроекту на підтримку прямих інвестицій в діяльність 
безпосереднього сільськогосподарського товаровиробника наділяє правом видавати 
такі аграрні розписки виключно особам, які мають право власності на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення або право користування ним на законних 
підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. У разі, 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. 

Законопроект встановлює невід'ємною складовою аграрної розписки 
забезпечення зобов'язань по ній запорукою майбутнього врожаю або 
сільськогосподарських тварин, з розпорядженням продукцією яких зв'язуються дії 
виробника. Розмір застави повинен бути не менше розміру зобов'язання по аграрній 
розписці, а умови застави передбачають можливість кредитора повернути у власність 
предмет застави в рахунок примусового виконання майнового зобов'язання або продати 
його в рахунок погашення грошового зобов'язання сільськогосподарського виробника. 

Для залучення до кредитування сільськогосподарських товаровиробників більш 
широкого кола інвесторів (як зацікавлених у фактичному отриманні кінцевого 
продукту виробництва, так і зацікавлених тільки у фінансових результатах інвестицій) 
законопроектом пропонується розділити аграрні розписки на два види - товарні та 
фінансові. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 

07.09.2012 ВР України планує створити гарантійний фонд виконання зобов'язань 
за складськими документами на зерно 
 

Верховна Рада має намір створити гарантійний фонд виконання зобов'язань за 
складськими документами на зерно. Відповідний законопроект був прийнятий в 
першому читанні 6 вересня 2012 р. 

 Зокрема, законопроектом передбачається внесення змін до законів "Про зерно 
та ринок зерна в Україні" та "Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом", згідно з якими визначаються засади створення і 
функціонування гарантійного фонду. 

 Фонд створюється як державна цільова спеціалізована непідприємницька 
установа з метою забезпечення і захисту прав і законних інтересів власників 
складських документів на зерно у випадку неспроможності зернового складу-учасника 
фонду повернути його в обсязі відповідної якості і класу згідно з даними складських 
документів. У таких випадках фонд гарантує власникам складських документів, у тому 
числі кредиторам (банкам), відшкодування до 90% вартості зерна, переданого на 
зберігання зерновому складу - учаснику (тимчасовому учаснику) фонду. 

 Джерелами формування коштів фонду є початкові та регулярні збори з його 
учасників, доходи, отримані від інвестування коштів фонду в емітовані Міністерством 
фінансів цінні папери, а також залучені фондом кредити, пеня, яку сплачують зернові 
склади-учасники за несвоєчасне або неповне перерахування зборів. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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12.09.2012  
МінАПіП України: реєструвати експортні зернові контракти може тільки 
Аграрна біржа 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України наполягає на 
виключному праві Аграрної біржі реєструвати експортні зернові контракти, повідомив 
директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагропроду Сергій 
Кваша. 

За словами С.Кваші, Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює 
зміну в законодавство щодо товарного біржового ринку, і ряд ініційованих змін "в 
майбутньому будуть вносити певний дискомфорт в роботу Аграрної біржі". 

С.Кваша зазначив, що Мінагропрод підтримує ініціативу МЕРТ в частині 
оптимізації кількості бірж в Україні, але наполягає на тому, щоб "Аграрна біржа 
залишилася в тій системі координат, яка сформована законом про державну підтримку 
сільського господарства". 

За словами С.Кваші, реєстрація експортних контрактів на зерно на Аграрній 
біржі дозволяє Мінагропроду оперативно отримувати інформацію про законтрактовані 
обсяги зерна і ціни і, в разі необхідності, оперативно впливати на ринок. Якщо ж такі 
контракти зможуть реєструвати всі товарні біржі, які пройдуть сертифікацію, це 
ускладнить і затримає отримання даних і, відповідно, міністерство втратить можливість 
оперативно реагувати на зміни на ринку. 

При цьому С.Кваша зазначив, що інші товарні біржі можуть розвивати біржову 
торгівлю іншими товарами. "Аграрна біржа повинна працювати з аграрним ринком. Є 
товарів на українському ринку достатньо, розвивайте їх - біржову торгівлю добривами, 
металами, рудою", - додав С.Кваша. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
12.09.2012  
І. Бісюк призначений першим заступником глави Мінагрополітики України 
 

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 538/2012 звільнив Івана 
Бісюка з посади заступника міністра аграрної політики і продовольства України - 
керівника апарату та призначив його першим заступником глави Мінагрополітики. 
Відповідний указ № 539/2012 оприлюднений на сайті глави держави. 

 Нагадаємо, Янукович призначив Івана Бісюка заступником міністра аграрної 
політики і продовольства України - керівником апарату 8 червня. 

 Раніше Бісюк обіймав посаду голови Державної ветеринарної та фітосанітарної 
служби України (Держфітослужби). 

РБК-Україна 
 
13.09.2012  
Цукор може подорожчати на 10-15% - Укрцукор 
 

Національна асоціація цукровиробників України "Укрцукор" прогнозує 
зростання цін на цукор в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2012 - серпень 
2013 р.) на 10-15% у зв'язку із зростанням цін на енергоресурси. 

Про це повідомив сьогодні в коментарі журналістам голова правління асоціації 
Микола Ярчук. 

"Очікуємо зростання (цін на цукор - УНІАН), тому що зросла вартість 
переробки... Собівартість ми очікуємо в рамках 6,5 тис. - 7,5 тис. грн. за тонну, а в 
минулому році була 5,5-6,5 тис. грн. за тонну ", - сказав М.Ярчук. 

Він пояснив, що це пов'язано із збільшенням вартості газу для цукровиробників 
до 600 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. 
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М.Ярчук зміг назвати ціну в роздробі. При цьому він зазначив, що інших 
економічних передумов для зростання цін немає, і ціна зросте рівно на збільшення 
витрат на виробництво. 

Також глава правління асоціації зазначив, що на сьогодні ціна на цукор в 
Україні нижче собівартості, а в деяких випадках навіть нижче мінімальних цін на 
цукор, що пов'язано з сезонним перенасиченням ринку. 

За прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
урожай буряка в цьому році очікується в обсязі 15,7-16,2 млн. тонн, з яких 
прогнозується виробництво 1,8 млн. тонн цукру. 

Мінагропрод прогнозує, що такий обсяг виробництва з урахуванням перехідних 
залишків на початок нового маркетингового року (1 вересня 2012 р.) в обсязі 667 тис. 
тонн (проти 323 тис. тонн на початок 2011/2012 МР) дозволить повністю забезпечити 
потребу внутрішнього ринку буряковим цукром власного виробництва в 2012/2013 МР. 

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн тонн 
цукру з цукрового буряку врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн 
тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1,545 млн. тонн бурякового 
цукру, що на 22% вище показника сезону 2009 року (1,267 млн. тонн). 

УНІАН 
 
18.09.2012  
КМУ встановив плату за використання бюджетної позики в рамках заставних 
закупівель зерна на 2012/13 МР - 6,8% річних 
 

КМ України встановив плату за використання бюджетної позики виробниками 
зерна у межах режиму державних заставних закупівель на 2012/13 МР у розмірі 6,8% 
річних. Про це йдеться в постанові КМУ № 859 від 17 вересня. 

 Згідно зі ст. 12 Закону України "Про державну підтримку сільського 
господарства України", плата за використання бюджетної позики в рамках заставних 
закупівель зерна на 2012/13 МР встановлюється на підставі поданої Національним 
банком інформації про сформований за станом на 1 травня 2012 рівень 
середньозваженої відсоткової ставки за кредитами банків, які надані строком до 12 
місяців та повністю забезпечені заставою. 

 Програма заставних закупівель дозволяє сільгоспвиробнику отримати оборотні 
кошти по фактично безвідсотковому кредиту в розмірі 80% від вартості заставного 
зерна. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
21.09.2012  
Держава буде доплачувати селянам за продаж великовагової ВРХ переробникам - 
МінАПіП України 
 

Індивідуальні господарства будуть отримувати від держави спеціальну дотацію 
в розмірі 2,5 грн./кг за продаж великовагової великої рогатої худоби (ВРХ) на 
м'ясопереробні підприємства. 

 "Зараз ми завершуємо узгодження з іншими міністерствами постанови про 
компенсацію в розмірі 2,50 грн. на кілограм за здачу одноосібниками великовагової 
худоби", - цитує прес-служба главу Мінагропроду Миколу Присяжнюка. 

 За його словами, дотація дозволить зупинити скорочення поголів'я та обсягів 
виробництва яловичини, а також запобігти вирізуванню маловагового молодняку. 

 М.Присяжнюк зазначив, що доплата селянам за реалізацію великовагової 
худоби є логічним продовження програми з виплати бюджетної дотації за утримання та 
збереження молодняку ВРХ. 
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 "Через те, що одноосібники, які здають худобу на переробні підприємства, не є 
платниками ПДВ, переробні підприємства пропонують їм низьку ціну. Тож ми 
вирішили на додаток програми бюджетних дотацій на збереження і утримання ВРХ 
запропонувати населенню додаткову програму компенсації при реалізації 
великовагової худоби ", - додав міністр. 

 Він також підкреслив, що таким чином держава врахувала інтереси і 
сільгоспвиробника, і переробного підприємства 

Інтерфакс-Україна 
 
21.09.2012  
Україна з початку 2012/13 МР експортувала майже 4,7 млн. т зерна 
 

Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 
2012 - червень 2013 рр..) і станом на 21 вересня склав 4,68 млн. тонн, що на 63,2% 
більше, ніж за аналогічний період попереднього МР. 

 Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, зокрема, за 
вказаний період експорт пшениці виріс на 77,9% - до 2,24 млн. тонн (у тому числі 1,67 
млн. тонн продовольчої, 0,58 млн. тонн - фуражної ). У той же час, експорт ячменю 
скоротився на 28% - до майже 1,1 млн. тонн. Експорт кукурудзи на 21 вересня склав 
1,29 млн. тонн проти 58,3 тис. тонн на аналогічну дату минулого року. 

 За даними міністерства, з початку вересня Україна експортувала 1,69 млн. тонн 
зерна, у тому числі 943,2 тис. тонн пшениці, 532,5 тис. тонн ячменю і 185,4 тис. тонн 
кукурудзи. 

 Як відзначає Мінагропрод, експорт олійних культур з початку поточного МР 
збільшився на 52,1% - до 602,7 тис. тонн. У тому числі експорт ріпаку зріс на 27,5% - до 
464,1 тис. тонн, сої - в 4,3 рази, до 138,6 тис. тонн. 

 Як повідомлялося, Мінагропрод і зерноторгові компанії, що працюють на 
внутрішньому ринку, досягли домовленості про те, що в поточному МР з країни буде 
вивезено не більше 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн 
кукурудзи. 

 За прогнозами міністерства, в 2012 році країна збере близько 46 млн. тонн зерна 
і експортує за сезон 21-22 млн. тонн. 

 За офіційними статистичними даними, урожай зерна в Україні в 2011 році був 
рекордним і склав - 56,7 млн. тонн при внутрішньому споживанні 26,7 млн. тонн. У 
минулому МР було експортовано майже 22 млн. тонн зернових культур. 

Інтерфакс-Україна 
 
24.09.2012  
Посів озимих у південних і східних областях України буде ускладнено погодними 
умовами – Укргідрометцентр 
 

Погодні умови в Україні в кінці вересня - початку жовтня будуть сприятливими 
для стабільного розвитку ряду економічних галузей, в той же час, для південних і 
східних регіонів посів озимих культур буде ускладнений. Про це на брифінгу заявив 
заступник директора Укргідрометцентру МНС України Анатолій Прокопенко. 

"Погодні умови будуть сприяти нормальній діяльності більшості галузей 
економіки. Тільки кілька ускладняться умови для посівів озимих культур в південних і 
східних областях України", - заявив Прокопенко. Він сказав, що це пов'язано з низьким 
рівнем запасів продуктивної вологи, який на сьогоднішній день не перевищує 5-15 мм: 
"Цього недостатньо для нормального проростання озимих культур і, враховуючи, що 
суха погода буде там зберігатися, то й напружена ситуація буде поки залишатиметься ", 
- сказав Прокопенко. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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24.09.2012  
Експорт пшениці в 2012/13 МР не перевищить 5 млн. т - М. Присяжнюк 
 

Експорт пшениці з України в 2012/2013 маркетинговому році не перевищить 5 
мільйонів тонн. Про це заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg міністр аграрної 
політики і продовольства Микола Присяжнюк у ході робочої поїздки до США. 

За словами Присяжнюка, які наводить прес-служба міністерства, з початку МР з 
України вже відвантажено на експорт 1,2 мільйона тонн пшениці, при тому що всього в 
Україні в 2012 році її зібрано 15500000 тонн. 

 Присяжнюк припустив, що вже в листопаді продажі української пшениці на 
експорт будуть сповільнюватися, у зв'язку з початком поставок з України кукурудзи 
нового врожаю, експорт якої в цьому сезоні очікується на рівні 12 мільйонів тонн. 

Міністр у черговий раз підкреслив, що український уряд не планує вводити 
ніяких обмежень по експорту зернових та Україна залишиться стабільним партнером 
на зерновому ринку. Він також підтвердив сумарний прогноз експорту зерна з України 
в 2012/2013 мг на рівні 22 мільйонів тонн. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
24.09.2012  
Бразилія різко збільшила поставки свинини в Україну 
 

Згідно з прогнозом Зарубіжної сільськогосподарської служби Мінсільгоспу 
США (FAS USDA), у 2013 р. Бразилія збільшить виробництво свинини на 2% до 3,33 
млн. т. Цьому сприятиме хороший експортний попит. У той же час, нарощування 
виробництва буде стримуватися збільшенням вартості кормів, особливо кормів на 
основі кукурудзи. 

 Уряд Бразилії прийняв ряд заходів по підтримці внутрішнього виробництва. 
Так, проводилися аукціони з продажу кукурудзи за пільговими цінами, був 
продовжений термін погашення кредитів, призупинено дію деяких податків. 

 Очікується, що в 2013 р. Бразилія збільшить експорт свинини в порівнянні з 
поточним роком на 7% до 645 тис. т. Сприятливими для його нарощування факторами є 
ослаблення бразильського реала і великий попит з боку основних імпортерів, 
включаючи Україну, Гонконг, Анголу, Аргентину і Сінгапур. Крім того, країна 
нарощує постачання в Китай і Японію, нові для себе ринки. 

 У 2011/12 МР імпорт свинини в Україну істотно виріс, що пояснюється 
скороченням внутрішнього виробництва і високими внутрішніми цінами. Як і в 
попередні роки, імпортована продукція використовується переробниками. Збільшення 
поставок призвело до того, що частка бразильської свинини в українському імпорті 
перевищила 50%. 

 За інформацією FAS USDA, в січні-червні 2012 р. Бразилія поставила в Україну 
64,1 тис. т свинини. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року поставки 
зросли в 3,6 рази, і в зазначений період Україна стала найбільшим покупцем 
бразильської продукції. 

 В Росію Бразилія експортувала 55,38 тис. т, в Гонконг - 43,16 тис. т. 
 У 2013 р. імпорт в Україну скоротиться, хоча поставки і будуть досить 

великими. Внутрішнє виробництво збільшиться у відповідь на хороший попит і високі 
ціни. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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26.09.2012  
Комітет ВР України запропонував відправити законопроект про зміну системи 
сплати ПДВ сільгосппідприємствами на доопрацювання 

 
Комітет ВР України з питань екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи вважає за необхідне направити на 
доопрацювання законопроект про внесення змін до ст. 209 Податкового кодексу щодо 
особливостей сплати податку на додану вартість сільгосппідприємствами. 
Повідомлення про це розміщене на веб-порталі Верховної Ради. 

 Згідно з повідомленням, зазначений законопроект (реєстр. № 10731) пропонує 
направити на стимулювання розвитку тваринництва кошти податку на додану вартість, 
які акумулюються сільгосппідприємствами - суб'єктами спеціального режиму 
оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також 
рибальства. 

 На засіданні комітету було відзначено, що рослинництво, лісове господарство 
та рибальство також мають велике значення для економіки України, екології та 
природокористування. Зважаючи на це посилення пріоритетності тваринництва перед 
іншими видами сільськогосподарської діяльності вимагає більш широкого обговорення 
і попереднього прийняття відповідного рішення Верховною Радою України. 

Крім того, члени комітету зазначили, що розробники законопроекту не надали 
інформації про зміни обсягів і спрямованості суми ПДВ до і після прийняття 
законопроекту, що унеможливлює проведення експертизи на предмет доцільності 
внесення запропонованих змін. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
26.09.2012  
МінАПіП України встановило розмір бюджетних позик під заставу зерна на 
2012/13 МР 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України встановило розмір 
бюджетних позик, які надаватиме Аграрний фонд сільськогосподарським виробникам 
під заставу зерна в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень-червень). 

Відповідний наказ Мінагропроду № 517 від 22 серпня 2012 зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 11 вересня. 

Згідно з документом, бюджетна позика під заставу пшениці м'якої 1-го класу 
становить 1676,8 грн. / тонна, 2-го класу - 1527,2 грн. / тонна, 3-го класу - 1440 грн. / 
тонна, 4-го класу - 1383,2 грн. / тонна, 5-го класу - 1228 грн. / тонна, 6-го класу - 1192 
грн. / тонна. 

На пшеницю тверду 1-го класу міністерство встановило розмір бюджетної 
позики 1744,8 грн. / тонна, 2-го класу - 1540 грн. / тонна, 3-го класу - 1450,4 грн. / 
тонна, 4-го класу - 1428 , 8 грн. / тонна, 5-го класу - 1223,2 грн. / тонна. 

Бюджетну позику під заставу жита 1-го класу становить 1380 грн. / тонна, 2-го - 
1314,4 грн. / тонна, 3-го - 1252 грн. / тонна, ячменю 1-го класу - 1380 грн. / тонна, 2-го 
класу - 1280 грн. / тонна, 3-го класу - 1253,6 грн. / тонна. 

На кукурудзу для продуктів дитячого харчування міністерство встановило 
розмір бюджетної позики в розмірі 1367,2 грн. / тонна, для використання для харчових 
концентратів і продуктів - 1288,8 грн. / тонна, виробництва крупи, борошна і крохмалю 
- 1244,8 грн. / тонна, для кормових цілей - 1200 грн. / тонна. 

Бюджетну позику під заставу гречки становить 5400 грн. / тонна, гороху 1-го 
класу - 2524,8 грн. / тонна, 2-го класу - 2310,4 грн. / тонна, 3-го класу - 2096 грн. / 
тонна, вівса 1-го класу - 2112 грн. / тонна, 2-го класу - 1936 грн. / тонна, 3-го класу - 
1760 грн. / тонна, проса 1-го класу - 2200 грн. / тонна, 2-го класу - 2000 грн. / тонна, 3-
го класу - 1800 грн. / тонна 
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Згідно з документом, Аграрний фонд повинен вжити заходів для здійснення 
заставних закупівель зерна врожаю 2012 року в сільгосптоваровиробників у 2012/2013 
МР. 

Наказ набирає чинності з дня офіційної публікації. 
Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів України № 859 від 17 

вересня, плата за користування аграріями бюджетної позики під заставу зерна в 
2012/2013 МР становить 6,8% річних. 

Позики під заставу зерна надає Аграрний фонд. 
Ще в березні 2012 року генеральний директор Аграрного фонду Ігор Якубович 

повідомив про проведення в поточному МР заставних закупівель зерна урожаю 
поточного року. Передбачалося, що відомство буде надавати аграріям позики для 
проведення осінньо-польових робіт у розмірі 80% заставної вартості зерна на пільгових 
умовах. 

Інтерфакс-Україна 
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4. ПОДІЇ ІРАР 
 
 
 
                                                                           

 

ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ КРИМУ 

 
 
 
 
26 вересня 2012 року, в рамках проекту «Вода для агросектору Криму» був 

підписаний Меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики та 
продовольства Автономної Республіки Крим та Громадською організацією «Інститут 
розвитку аграрних ринків».  
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5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ  
 

21 вересня 2012 року відбулося четверте засідання Комісії з питань розвитку 
аграрного ринку України Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та 
продовольства України. 

У засіданні Комісії взяли участь члени Комісії з питань розвитку аграрного 
ринку України, представники наукових установ, приватних компаній, проектів 
міжнародної технічної допомоги. 

 
На засіданні було розглянуто наступні питання:  

 
1.  Обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу та зберігання зерна в Україні» рег. 
№11127 від 31.08.2012. 

Лебідь В.І. 
Заступник директора ДП «Держреєстри України» 

 
Прийнято одностайне рішення про передчасність  прийняття проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу та 
зберігання зерна в Україні»  в частині скасування  сертифікації зерна та продуктів його 
переробки, відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, а 
також товарних складів до прийняття відповідного технічного регламенту в рамках 
законодавства щодо якості та безпеки харчових продуктів, сільськогосподарської 
продукції та сировини. 

Рекомендано  голові Комісії  В.Є. Андрієвському разом із президентом 
Української зернової асоціації В. Г. Клименком вивчити питання про доцільність 
створення постійно діючої робочої групи з вирішення   питань спрощення дозвільних 
процедур в сфері  зернового ринку за участю Міністерства аграрної політики та 
продовольства, а також інших залучених до цього міністерств та відомств. 

 
2. Обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 209 

Податкового кодексу України"(щодо особливостей сплати податку на додану 
вартість сільськогосподарськими підприємствами) рег.№ 10731 від 07.07.2012.  

Ювченко А.Г.,  
Голова ревізійної комісії асоціації «Союз грибовиробників України» 
Сеперович Н.В.,  
Експерт ГО «Інститут розвитку аграрних ринків» 

 
Запропоновано додатково вивчити наслідки від запровадження цільового 

використання (у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) акумульованих 
сільськогосподарськими підприємствами коштів податку на додану вартість та 
рекомендовано  винести його на розгляд Громадської ради при Міністерстві аграрної 
політики та продовольства України. 
 
 
                                                                      


