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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
УКАЗ  

від 21 березня 2013 року № 150/2013 
Про звільнення М. Чужмира з посади заступника Міністра аграрної політики та 

продовольства України - керівника апарату 
 

Звільнити ЧУЖМИРА Михайла Андрійовича з посади заступника Міністра аграрної 
політики та продовольства України - керівника апарату. 

www.president.gov.ua 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
УКАЗ  

від 21 березня 2013 року № 154/2013 
Про членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний 

земельний банк" 
 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про банки і банківську 
діяльність" постановляю :  

1. Призначити членами наглядової ради публічного акціонерного товариства 
"Державний земельний банк": 

 
БЕРЛІНА  
Віктора Михайловича 
 

члена Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

КРИВЕНКА  
Костянтина Євгенійовича 

члена Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 

 
СМОВЖЕНКО  
Тамару Степанівну 

 
ректора Університету банківської справи 
Національного банку України (за згодою) 

 
СТЕПЕНКА  
Сергія Георгійовича 

 
голову Окружної державної податкової служби - 
Центрального офісу з обслуговування великих 
платників податків Державної податкової служби 
України 

 
ЯКУБОВИЧА  
Ігоря Валентиновича 

 
голову правління публічного акціонерного 
товариства «Державна продовольчо-зернова 
корпорація України» (за згодою). 
 

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
www.president.gov.ua 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 21 березня 2013 року № 153 

Про направлення на доопрацювання Закону України "Про внесення змін до статті 
3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" 

щодо регулювання закупівельних цін на молоко" 
 
Верховна Рада України постановляє : 
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Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин доопрацювати Закон України "Про внесення змін до статті 3 
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо 
регулювання закупівельних цін на молоко" (реєстр.№0981), повернутий з пропозиціями 
Президента України, з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи 
та внести його на розгляд Верховної Ради України. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА  

від 4 березня 2013 р. № 131  
Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України  

від 2 липня 2012 р. № 609 
 
Кабінет Міністрів України постановляє :  
Внести зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 

2012 р. № 609 “Про створення Державного земельного банку” (Офіційний вісник 
України, 2012 p., № 50, ст. 1987, № 91, ст. 3693), доповнивши його абзацами такого 
змісту: 

“до призначення в установленому порядку голови правління Банку: 
забезпечити укладення договору про відкриття рахунка в цінних паперах на ім’я 

держави; 
затвердити результати приватного розміщення акцій Банку, а також звіт про 

результати такого розміщення; 
визначити уповноважену особу на провадження діяльності щодо утворення, 

державної реєстрації Банку як юридичної особи, забезпечення отримання ним статусу 
банку, подання документів на реєстрацію звіту про результати приватного розміщення 
акцій з наданням їй права вчиняти у процесі такої діяльності юридичні дії від імені 
Банку без довіреності.”. 

www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 4 березня 2013 р. № 134  
Про призначення членів наглядової ради публічного акціонерного товариства 

“Державний земельний банк” 
 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську 
діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє :  

Призначити членами наглядової ради публічного акціонерного товариства 
“Державний земельний банк”: 

 
АХІДЖАНОВА  
Баграта Рафіковича 

директора департаменту фінансово-кредитної 
політики та бухгалтерського обліку Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
 

КАДОМСЬКОГО  
Артема Марковича 

першого заступника Голови Державного агентства 
земельних ресурсів 
 

ПАХАЧУК  
Галину Данилівну 

директора департаменту боргової та міжнародної 
фінансової політики Міністерства фінансів 
 

СЕНЯ  заступника Міністра аграрної політики та 
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Олександра Васильовича 
 

продовольства 

ЧУПРИНЕНКА  
Романа Сергійовича 

директора департаменту забезпечення діяльності 
Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів

www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 4 березня 2013 р. № 181  
Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з 

визначенням періодів такого регулювання у 2013-2014 роках 
 

Відповідно до підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону України “Про державну 
підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів 
України постановляє : 

Затвердити перелік об’єктів державного цінового регулювання з визначенням 
періодів такого регулювання у 2013-2014 роках, що додається. 

 
ПЕРЕЛІК  

об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого 
регулювання у 2013-2014 роках 

Об’єкт державного цінового 
регулювання 

Період державного цінового 
регулювання 

Пшениця тверда з 1 липня 2013 р. до 30 червня 2014 року 

Пшениця м’яка -“- 

Зерно суміші пшениці та жита (меслин) 
 

-“- 

Жито -“- 

Ячмінь -“- 

Борошно пшеничне -“- 

Борошно житнє -“- 

Гречка -“- 

Кукурудза з 1 жовтня 2013 р. до 30 вересня 2014 року 

Цукор-пісок (буряковий) з 1 вересня 2013 р. до 31 серпня 2014 року 

Молоко сухе з 11 березня 2013 р. до 31 грудня 2013 року

Масло вершкове -“- 

Овес з 1 вересня 2013 р. до 31 серпня 2014 року 

Просо -“- 

Горох -“- 

www.kmu.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 6 березня 2013 р. № 156 
Про затвердження нового складу Координаційної ради з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу 
 

Кабінет Міністрів України постановляє :  
На часткову зміну абзацу першого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 “Деякі питання адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 
2763; 2011 р., № 25, ст. 1022; 2012 р., № 24, ст. 917, № 42, ст. 1624) затвердити новий 
склад Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу згідно з додатком. 

 
СКЛАД  

Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу 

Прем’єр-міністр України, голова Координаційної ради 
Перший віце-прем’єр-міністр України, заступник голови Координаційної ради 
Міністр юстиції, заступник голови Координаційної ради 
Директор Департаменту з питань асоціації та інтеграції в ЄС Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, секретар Координаційної ради 
Міністр аграрної політики та продовольства 
Міністр внутрішніх справ 
Міністр доходів і зборів 
Міністр екології та природних ресурсів 
Міністр економічного розвитку і торгівлі 
Міністр енергетики та вугільної промисловості 
Міністр закордонних справ 
Міністр інфраструктури 
Міністр оборони 
Міністр освіти і науки 
Міністр охорони здоров’я 
Міністр промислової політики 
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства 
Міністр соціальної політики 
Міністр фінансів 
Голова Антимонопольного комітету 
Голова Держкомтелерадіо 
Голова НКРЗІ (за згодою) 
Голова Нацкомфінпослуг (за згодою) 
Голова НКЦПФР (за згодою) 
Голова НКРЕ (за згодою) 
Голова Національного банку (за згодою) 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції (за 

згодою) 
Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України 
Представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на 

національному рівні (за згодою) 
Представник Спільного представницького органу репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) 
www.kmu.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

 від 6 березня 2013 р. № 191 
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення 
Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного 

нагляду (контролю) 
 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів   України 
постановляє : 

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною 
інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю), 
згідно з додатками 1-4. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України 
згідно зпереліком, що додається. 

 
КРИТЕРІЇ,  

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, 
пов’язаної з використанням та охороною земель, впливом на якісний стан земель 

та родючість ґрунтів, і визначається періодичність здійснення Державною 
інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду 

(контролю) 
 

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, впливом на 
якісний стан земель та родючість ґрунтів, є: 

дотримання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель; 
площа землі, на якій провадиться господарська діяльність; 
категорія землі за її основним цільовим призначенням; 
статус об’єктів, розміщених на відповідних землях, залежно від 

загальнодержавного або місцевого значення. 
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться 

до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного. 
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться 

суб’єкти: 
1) які провадять господарську діяльність на землях: 
сільськогосподарського призначення площею 3 тис. гектарів та більше; 
природно-заповідного чи іншого природоохоронного призначення, на яких 

розміщені об’єкти загальнодержавного значення; 
водного фонду; 
лісогосподарського призначення площею 25 тис. гектарів та більше; 
2) у яких під час здійснення протягом останніх трьох років, що передують 

плановому, заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення вимог 
законодавства у сфері використання та охорони земель, але за результатами не менш як 
двох останніх заходів. 

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться 
суб’єкти, які провадять господарську діяльність на землях: 

сільськогосподарського призначення площею 100 гектарів та більше, але менше 
ніж 3 тис. гектарів; 

природно-заповідного чи іншого природоохоронного призначення, на яких 
розміщені об’єкти місцевого значення; 
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історико-культурного призначення; 
лісогосподарського призначення площею менше ніж 25 тис. гектарів; 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та оборони. 
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться 

суб’єкти, які: 
1) провадять господарську діяльність на землях: 
сільськогосподарського призначення площею менше ніж 100 гектарів; 
житлової та громадської забудови; 
оздоровчого призначення; 
рекреаційного призначення; 
2) не зазначені у підпункті 1 цього пункту та не віднесені до високого або 

середнього ступеня ризику. 
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

законодавства у сфері використання та охорони земель здійснюються 
Держсільгоспінспекцією з такою періодичністю щодо суб’єктів господарювання: 

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік; 
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; 
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 
7. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного 

нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, що передують 
плановому, не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері використання 
та охорони земель, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання 
здійснюється не раніше, ніж через установлений для суб’єкта господарювання 
відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза. 

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох 
або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня 
ризику з тих, до яких він може бути віднесений. 

 
КРИТЕРІЇ,  

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із 
зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність 
здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів 

державного нагляду (контролю) 
 

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки, є: 

дотримання вимог законодавства про зерно та ринок зерна в частині зберігання 
зерна та продуктів його переробки; 

потужність зернового складу (визначається за вагою зерна та продуктів його 
переробки, які можуть одночасно зберігатися на складі); 

обсяг зерна та продуктів його переробки, прийнятих зерновим складом на 
зберігання протягом певного періоду часу (визначається за вагою зерна та продуктів 
його переробки); 

джерело фінансування закупівлі зерна та продуктів його переробки, прийнятих 
зерновим складом на зберігання. 

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться 
до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного. 

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться зернові 
склади: 

потужність яких становить 30 тис. тонн та більше; 
у яких обсяг прийнятого на зберігання зерна та продуктів його переробки 

протягом року, що передує плановому, становить 60 тис. тонн та більше; 
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які зберігають зерно та продукти його переробки, закуплені за рахунок коштів 
державного та/або місцевого бюджету, в обсязі 1,5 тис. тонн та більше; 

у яких під час здійснення протягом останніх трьох років, що передують 
плановому, заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення вимог 
законодавства про зерно та ринок зерна в частині зберігання зерна та продуктів його 
переробки, але за результатами не менш як двох останніх заходів. 

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться зернові 
склади: 

потужність яких становить 5 тис. тонн та більше, але менше ніж 30 тис. тонн; 
у яких обсяг прийнятого на зберігання зерна та продуктів його переробки 

протягом року, що передує плановому, становить 10 тис. тонн та більше, але менше ніж 
60 тис. тонн; 

які зберігають зерно та продукти його переробки, придбані за рахунок коштів 
державного та/або місцевого бюджету, в обсязі менше ніж 1,5 тис. тонн. 

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться 
зернові склади: 

потужність яких становить 0,5 тис. тонн та більше, але менше ніж 5 тис. тонн; 
у яких обсяг прийнятого на зберігання зерна та продуктів його переробки 

протягом року, що передує плановому, становить 1 тис. тонн та більше, але менше ніж 
10 тис. тонн. 

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 
законодавства про зерно та ринок зерна в частині зберігання зерна та продуктів його 
переробки здійснюються Держсільгоспінспекцією з такою періодичністю щодо 
суб’єктів господарювання: 

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік; 
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки; 
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років. 
7. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного 

нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, що передують 
плановому, не виявлено фактів порушення вимог законодавства про зерно та ринок 
зерна в частині зберігання зерна та продуктів його переробки, наступний плановий 
захід щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше, ніж через 
установлений для суб’єкта господарювання відповідного ступеня ризику період, 
збільшений у 1,5 раза. 

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох 
або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня 
ризику з тих, до яких він може бути віднесений. 

 
КРИТЕРІЇ,  

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у 
сфері насінництва та розсадництва і визначається періодичність здійснення 
Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного 

нагляду (контролю) 
 

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, є: 

дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва; 
обсяг виробництва насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду 

часу (визначається для насіння - за вагою, для картоплі - за вагою, для іншого 
садивного матеріалу - за кількістю штук); 

обсяг реалізації насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду часу 
(визначається для насіння - за вагою, для картоплі - за вагою, для іншого садивного 
матеріалу - за кількістю штук). 
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2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться 
до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного. 

3. До суб’єктів господарювання із високим ступенем ризику належать суб’єкти, 
у яких: 

1) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації 
насіння (за всім асортиментом культур) становить: 

для дрібнонасіннєвих культур - 0,2 тонни насіння та більше; 
для інших культур (крім дрібнонасіннєвих) - 25 тонн насіння та більше; 
2) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації 

садивного матеріалу (за всім асортиментом культур) становить: 
для картоплі - 100 тонн та більше; 
для іншого садивного матеріалу - 10 тис. штук та більше; 
3) під час здійснення протягом останніх трьох років, що передують плановому, 

заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення вимог законодавства у 
сфері насінництва та розсадництва, але за результатами не менш як двох останніх 
заходів. 

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти 
господарювання, у яких: 

1) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації 
насіння (за всім асортиментом культур) становить: 

для дрібнонасіннєвих культур - 0,1 тонни насіння та більше, але менше ніж 0,2 
тонни насіння; 

для інших культур (крім дрібнонасіннєвих) - 5 тонн насіння та більше, але 
менше ніж 25 тонн насіння; 

2) протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації 
садивного матеріалу (за всім асортиментом культур): 

для картоплі - 30 тонн та більше, але менше ніж 100 тонн; 
для іншого садивного матеріалу - 5 тис. штук та більше, але менше ніж 10 тис. 

штук. 
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать 

суб’єкти, яких не віднесено до високого або середнього ступеня ризику. 
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

законодавства у сфері насінництва та розсадництва здійснюються 
Держсільгоспінспекцією з такою періодичністю щодо суб’єктів господарювання: 

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік; 
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; 
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 
7. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного 

нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, що передують 
плановому, не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері насінництва та 
розсадництва, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання 
здійснюється не раніше, ніж через установлений для суб’єкта господарювання 
відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза. 

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох 
або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня 
ризику з тих, до яких він може бути віднесений. 

 

Примітка. 
Дрібнонасіннєвою є культура, вага 1 тис. насінин якої становить 
менше ніж 10 грамів. 

 
КРИТЕРІЇ,  

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, 
пов’язаної з експлуатацією, обов’язковим технічним контролем, ідентифікацією та 

реалізацією машин, підготовкою трактористів-машиністів, і визначається 
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періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства 
планових заходів державного нагляду (контролю) 

 
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності, пов’язаної з експлуатацією, обов’язковим технічним 
контролем, ідентифікацією та реалізацією машин, підготовкою трактористів-
машиністів, є: 

дотримання вимог законодавства у сфері експлуатації, обов’язкового технічного 
контролю, ідентифікації та реалізації машин, підготовки трактористів-машиністів; 

кількість машин, яка зареєстрована за суб’єктом господарювання; 
кількість машин, щодо яких здійснюється обов’язковий технічний контроль та 

проводиться ідентифікація протягом певного періоду часу; 
кількість машин, яка реалізується суб’єктом господарювання протягом певного 

періоду часу; 
потужність двигуна машини; 
кількість трактористів-машиністів, що пройшли підготовку (перепідготовку, 

підвищення кваліфікації тощо) протягом певного періоду часу. 
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться 

до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного. 
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться 

суб’єкти: 
1) за якими зареєстровано 20 або більше машин (крім машин, потужність 

двигуна яких не перевищує 18 кВт); 
2) які протягом року, що передує плановому: 
реалізували 100 або більше машин (крім машин, потужність двигуна яких не 

перевищує 18 кВт); 
здійснили обов’язковий технічний контроль 500 або більше машин; 
провели ідентифікацію 100 або більше машин; 
організували підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо) 60 або 

більше трактористів-машиністів; 
3) у яких під час здійснення протягом останніх трьох років, що передують 

плановому, заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення вимог 
законодавства у сфері експлуатації, обов’язкового технічного контролю, ідентифікації 
та реалізації машин, підготовки трактористів-машиністів, але за результатами не менш 
як двох останніх заходів. 

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться 
суб’єкти: 

1) за якими зареєстровано 10 та більше машин, але менше ніж 20 машин (крім 
машин, потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт); 

2) які протягом року, що передує плановому: 
реалізували 50 та більше машин, але менше ніж 100 машин (крім машин, 

потужність двигуна яких не перевищує 18 кВт); 
здійснили обов’язковий технічний контроль 50 та більше машин, але менше ніж 

500 машин; 
провели ідентифікацію 50 та більше машин, але менше ніж 100 машин; 
організували підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо) менше 

ніж 60 трактористів-машиністів. 
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться 

суб’єкти: 
1) за якими зареєстровано менше ніж 10 машин (крім машин, потужність 

двигуна яких не перевищує 18 кВт); 
2) які протягом року, що передує плановому: 
реалізували менше ніж 50 машин (крім машин, потужність двигуна яких не 
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перевищує 18 кВт); 
здійснили обов’язковий технічний контроль менше ніж 50 машин; 
провели ідентифікацію менше ніж 50 машин. 
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

законодавства у сфері експлуатації, обов’язкового технічного контролю, ідентифікації 
та реалізації машин, підготовки трактористів-машиністів, здійснюються 
Держсільгоспінспекцією з такою періодичністю щодо суб’єктів господарювання: 

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік; 
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки; 
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років. 
7. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного 

нагляду (контролю), здійснених протягом останніх трьох років, що передують 
плановому, не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері експлуатації, 
обов’язкового технічного контролю, ідентифікації та реалізації машин, підготовки 
трактористів-машиністів, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта 
господарювання здійснюється не раніше, ніж через установлений для суб’єкта 
господарювання відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза. 

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох 
або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня 
ризику з тих, до яких він може бути віднесений. 

 
Примітка. 

 
До машин відносяться трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, 
дорожньо-будівельні та меліоративні машини, сільськогосподарська техніка. 

 
ПЕРЕЛІК  

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 
 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 406 “Про 
затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва та визначається 
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” 
(Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1124). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 477 “Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з 
державного контролю за використанням та охороною земель” (Офіційний вісник 
України, 2009 р., № 37, ст. 1249). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 656 “Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності, пов’язаної з формуванням ресурсів сільськогосподарської 
продукції та визначенням її якості, та визначається періодичність проведення планових 
заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 
1683). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 939 “Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері квітково-декоративного насінництва та 
розсадництва” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 68, ст. 2355). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1093 “Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері лісового насінництва та розсадництва” 
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3269). 

www.kmu.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 13 березня 2013 р. № 188 
Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

 
Відповідно до статей 226 і 227 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів 

Українипостановляє :  
1. Затвердити нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, що додаються. 
2. Запровадити з 1 травня 2013 р. марки акцизного податку нового зразка для 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва. 
3. Підтримати пропозицію Міністерства доходів і зборів щодо створення 

централізованої автоматизованої системи контролю за обігом алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів. 

4. Внести до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного 
податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 3, ст. 66), зміни, що додаються. 

5. Установити, що до завершення здійснення заходів з утворення територіальних 
органів Міністерства доходів і зборів функції таких органів, що 
передбачені Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного 
податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251, покладаються на 
органи державної податкової служби та митні органи. 

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України 
згідно зпереліком, що додається. 

7. Міністерству доходів і зборів: 
забезпечити виготовлення до 20 квітня 2013 р. марок акцизного податку нового 

зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також їх продаж в 
установленому порядку; 

припинити з 1 травня 2013 р. продаж марок акцизного податку для алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 травня 2008 р. № 486 “Про затвердження нових зразків марок акцизного 
податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного 
виробництва і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” 
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 38, ст. 1268; 2011 р., № 47, ст. 1908). 

www.kmu.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ 

від 5 березня 2013 року № 164
Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 13 червня 2012 року № 358 
 

Відповідно до статті 11 Закону України “Про племінну справу у тваринництві” 
НАКАЗУЮ :  

 
1. Унести до Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у 

тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 04 липня 2012 року за № 1118/21430, таку зміну: 

пункт 2.7 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту: 
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“У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі 
суб’єкту племінної справи у тваринництві за зверненням протягом 30 днів видається 
дублікат.”. 

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання в 
установленому порядку 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.gov.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо визначення зрошуваних земель та розміру орендної плати)» 
Номер, дата реєстрації: 2449 від 01.03.2013 
Ініціатор: Народні депутати України Опанащенко М.В.,  Рибаков І.О. 

 
Законопроект має встановити економічно обґрунтовану ставку річної орендної 

плати за землю, обов’язкову для всіх користувачів. Рівні умови для ведення 
сільськогосподарської діяльності дадуть можливість реалізувати потенціал 
агропромислового комплексу країни. Розвиток аграрного сектору, підвищення 
культури та ефективності землеробства забезпечать наповнення бюджету, укріплення 
продовольчої безпеки країни, створення сприятливого інвестиційного клімату, 
працевлаштування сільського населення та добробуту кожного українця. 

Розвиток сільського господарства України, розширення зони зрошуваного 
землеробства відбувалося під впливом двох важливих факторів: 

- нерівномірного розподілу водних ресурсів країни. Будівництво зрошувальних 
систем, каналів вирішило гостру проблему водозабезпечення шляхом перерозподілу 
природного поверхневого стоку на значні відстані, 

- процесом приватизації землі, пов’язаним з її паюванням. Паювання землі було 
запроваджено Указами Президента України «Про невідкладні заходи щодо 
прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 
10.11.1994р.та «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність 
сільськогосподарським підприємствам та організаціям» від 08.08.1995р. 

На території України функціонують кілька крупних зрошувальних систем. Що 
дозволило перевести українські землі, особливо землі південних регіонів, з розряду 
територій ризикованого землеробства до розряду високопродуктивного сільського 
господарства. 

Проте законодавче обумовлення вартості користування зрошуваними землями 
дуже суперечливе,  діюча законодавча база взагалі не містить регулювання 
ефективності їх використання. 

Указом Президента України у 2001 році мінімальне значення орендної ставки 
було встановлене на рівні 1,5% визначеної відповідно до законодавства вартості 
земельної ділянки, земельної частки (паю). У 2008 році цей граничний рівень 
збільшено до трьох відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості 
земельної ділянки, земельної частки (паю). Постановою Кабінету Міністрів України № 
1185 від 31.10.2011  для врахування змін у рентному доході, який створюється при 
виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, 
проведеної за станом на 01 липня 1995р., було запроваджено коефіцієнт 1,756. 

Всі ці нормативні акти мали на меті збільшення орендної плати за землю, проте 
мета не була досягнута через відсутність законодавчої бази з цього питання.  

З узагальненої судової практики з цього питання висновки наступні.     Указ 
Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — 
власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», до якого було внесено зміни 
Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо захисту власників 
земельних ділянок та земельних часток (паїв)» і збільшено мінімальний розмір 
орендної плати до 3 %, має рекомендаційний характер. Він є підставою для перегляду 
розміру орендної плати, встановленої умовами договору, а не для автоматичної зміни 
умов договору оренди та підвищення орендної плати. Дієвість зазначених нормативних 
актів дуже слаба і суперечлива. 

Тому і на сьогодні більшість орендарів не переуклали договори оренди на 
збільшення мінімального розміру орендної плати до трьох відсотків визначеної 
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відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).  
Крім того, на даний момент значна частина сільськогосподарських підприємств 

не розрахувалася з селянами за оренду земельних паїв. У деяких випадках така 
заборгованість складає по 2-3 роки. 

Згідно статті 13 Конституції України, земля є багатством українського народу. 
Для 80% сільського населення орендна плата за належні їм земельні ділянки – основна 
складова родинного бюджету. Люди лишилися один на один з сільськогосподарськими 
підприємствами, які щороку знаходять нові способи не платити за оренду земельних 
паїв, не кажучи вже про підвищення орендної ставки. Держава має стати на захист 
інтересів громадян і створити умови, коли люди зможуть самі обирати, кому надавати 
свою землю в оренду. 

В даний час попит на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
значно перевищує їх пропозицію. Є можливість перерозподілу використання 
земельних ділянок з наданням переваги тим сільськогосподарським підприємствам які 
здатні оплачувати орендну плату, встановлену законом. Ті сільгоспвиробники, які не 
можуть або не хочуть платити за використання землі, мають залишити її 
використання. 

Запровадження орендної ставки на законодавчому рівні позитивно вплине на 
створення умов рівної конкуренції між сільськогосподарськими підприємствами. 
Дозволить усунути диспропорції у рентабельності сільськогосподарського 
виробництва для тих підприємств, які відповідально ставляться до своїх обов’язків 
орендаря, і підприємств, які намагаються користуватися землею безкоштовно. 
Держава має створити рівні умови для конкуренції та захисту прав власників 
земельних ділянок (паїв). Необхідно усунути корупційну складову у формуванні 
орендних відносин, послабивши вплив місцевих органів державної влади на 
встановлення основних умов оренди землі. Зараз саме від них залежить виконання або 
ігнорування підприємствами орендних зобов’язань. 

Економічно обґрунтованим є мінімальний розмір річної орендної плати за 
користування земельною ділянкою, земельною часткою (паєм), що відносяться до 
категорії зрошуваних та/або потенційно зрошуваних земель сільськогосподарського 
призначення, встановлюється у розмірі не менше 7 (Семи)% визначеної   відповідно  
до законодавства  вартості  земельної ділянки, земельної частки (паю), не менше 5% - 
на землях сільськогосподарського призначення, де зрошення відсутнє.  

Підвищення орендної ставки не тільки зніме соціальну напругу серед 
населення, але і дасть поштовх для стрімкого розвитку аграрного сектору економіки: 

- будуть створені рівні конкурентні умови для роботи всіх 
сільськогосподарських підприємств, 

- підвищиться культура та продуктивність землеробства. Ті підприємства, які 
здатні оплачувати за користування землею зазначену ставку, - це сталі підприємства, 
забезпечені висококваліфікованим фахівцями та власною матеріально-технічною 
базою, 

- підвищиться добробут сільського населення, 
- збільшаться надходження до місцевих бюджетів, 
- буде реалізований потенціал розвитку зрошувальної системи. Підприємства 

будуть зацікавлені у збільшенні площі зрошуваних земель для підвищення 
ефективності своєї діяльності, 

- зникне корупційна складова у виконанні зобов’язань по сплаті людям 
орендних платежів, 

- будуть створені сприятливі умови для інвесторів. 
Законопроектом також передбачено обов’язок користувачів земельних ділянок 

ефективно використовувати зрошувані землі, забезпечивши повне використання їх 
потенціалу та подальший розвиток меліоративних систем. На даний момент 
неодиничні факти, коли підприємства займають потенційно зрошувані землі але не 
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використовують їх потенціал, не розвивають потенціал зрошення і не дають це робити 
іншим підприємствам. 

Встановленням чітких критеріїв для користування землею ми створимо 
сприятливі умови для вітчизняних та закордонних інвесторів. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України«Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в 
Україні» (щодо дерегуляції ринку зерна) 
Номер, дата реєстрації: 2459 від 05.03.2013 
Ініціатор: Народні депутати України Пилипенко В.П.,  Бондар В.В.,  Кулініч О.І. 

  
Даний проект Закону розроблений з метою досягнення оптимальної дерегуляції 

ринку зерна через спрощення механізму сертифікації послуг зі зберігання зерна та 
сертифікації якості зерна, а також узгодження окремих норм закону між собою та із 
іншими законодавчими актами.  

Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі – Програма економічних 
реформ) передбачена «відмова від будь-яких обмежень експорту сільськогосподарської 
продукції», також пропонується «гармонізувати систему стандартів і технічного 
регулювання сільськогосподарської продукції згідно з нормами ЄС». Програмою 
економічних реформ також передбачено скасувати всі вимоги щодо одержання 
виробниками харчових продуктів погоджень, сертифікатів, висновків та інших 
документів, що не застосовуються в законодавстві ЄС та максимально скоротити час 
надання документів операторам ринку. 

Керуючись Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ, уряд здійснив ряд кроків щодо дерегуляції ринку зерна. Зокрема, 
18 липня 2012 року було прийнято Постанову № 692, якою запроваджувалась 
безстрокова дія сертифіката відповідності послуг зі зберігання зерна. Також 19 вересня 
2012 року уряд вніс зміни до Постанови № 848 «Про затвердження Порядку видачі 
сертифіката якості зерна та продуктів його переробки», якою передбачив видачу 
сертифіката якості лише у випадках: якщо зерно та продукти його переробки придбані 
за рахунок коштів державного та місцевого бюджету та/або за вимогою однієї із сторін 
договору (контракту). 

Проте 6 грудня 2012 року Верховною Радою був прийнятий Закон України № 
5462-VI, який вніс зміни до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні». 
Прийнятими змінами були фактично скасовані зусилля уряду щодо дерегуляції ринку 
зерна, оскільки для сертифіката відповідності послуг зі зберігання зерна був 
встановлений термін 1 рік замість безстрокового. Отримання сертифіката якості зерна 
та продуктів його переробки стало обов’язковим в усіх випадках переміщення 
територією України та при експортно-імпортних операціях. Зміни до Закону України 
«Про зерно та ринок зерна» прийняті Верховною Радою 6 грудня 2012 року скасували 
дерегуляцію ринку, а також посилили державне регулювання на додаткові продукти 
переробки зерна, зокрема макуху і шрот. 

Законодавчо встановлений триденний строк видачі сертифіката якості може 
бути збільшений, залежно від висновків Держсільгоспінспекції. Зі збільшенням строку 
видачі сертифіката, існує ризик недотримання строків поставки вантажу, а отже, 
можуть порушуватися умови експортних контрактів, що призводить до завдання 
збитків сторонам контракту та погіршення іміджу експортера та країни. 

Видача сертифіката якості зерна не має аналогів в ЄС. Обов’язковість отримання 
сертифіката якості зерна була також скасована 19 липня 2011 року в Росії зі 
скасуванням Федерального Закону «О государственном надзоре и контроле за 
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки». Таким чином, 
українські виробники сільськогосподарської продукції опинилися в нерівних умовах 
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відносно європейських та російських агропромислових підприємств, з урахуванням 
часу, що витрачається на бюрократичні процедури, пов’язані з обігом зерна та 
продуктів його переробки. 

Експорт зерна є надзвичайно важливою складовою платіжного балансу України, 
зокрема протягом січня – липня 2012 р. експорт зернових культур та насіння і плоди 
олійних рослин склав 7,8 млрд. дол. Підтримка платіжного балансу є особливо 
важливою в умовах падіння золотовалютних резервів НБУ у 2012 році та необхідністю 
повернення 5,6 млрд. дол. кредиту МВФ у 2013 році. 

Міжнародна практика експортно-імпортних операцій склалась таким чином, що 
абсолютна більшість операцій зовнішньої торгівлі зерном та продуктами його 
переробки здійснюються виключно за наявності висновків щодо якості продукції від 
незалежних передвідвантажувальних інспекцій, так званих сюрвеєрів. Сюрвеєри мають 
міжнародне визнання і, на відміну від центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, 
несуть фінансово-репутаційну відповідальність. 

Проблемним також є повернення до практики щорічної сертифікації зернових 
складів. В умовах збільшення урожайності зернових існує необхідність нарощування 
потужностей зі зберігання зерна. На сьогодні потужність зерносховищ складає близько 
33 млн. тонн, при цьому протягом 2011 та 2012 року врожай зернових склав 56 та 48 
млн. тонн відповідно. Україні необхідно стимулювати інвестиції у будівництво 
зернових складів, чому заважає процедура щорічної сертифікації відповідності послуг 
зі зберігання зерна, а також певні ускладнення, пов’язані з процедурою та строком 
видачі сертифікатів.  

Враховуючи наведене, виникла необхідність в розроблені проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 
(щодо дерегуляції ринку зерна) (далі – проект Закону). 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання правил 
виробництва виноробної продукції та ведення виноградників)»  
Номер, дата реєстрації: 2460 від 05.03.2013 
Ініціатор: Народний депутат України  Дейч Б.Д.  

 
Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання правил 
виробництва виноробної продукції та ведення виноградників» розроблено з метою 
приведення законодавчих актів України у сфері забезпечення здійснення державної 
політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у відповідність до 
Конституції України в частині виконання вимог статті 19 про обов’язок органів 
державної влади, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України у зв’язку з проведенням 
адміністративної реформи, закону України «Про центральні органи виконавчої влади», 
а також у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Указу Президента 
України від 13 квітня 2011 р. № 459 «Про Державну інспекцію сільського господарства 
України». 

Законопроектом пропонується внесення змін до 2 законодавчих актів України, 
які регулюють питання діяльності Державної інспекції сільського господарства у 
частині дотримання правил виробництва виноробної продукції та Проект Закону 
України розроблено у зв’язку із необхідністю приведення законодавства у 
відповідність до Конституції України, законів України «Про центральні органи 
виконавчої влади», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
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господарської діяльності», «Про безпечність та якість харчових продуктів» а також у 
зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», Указу Президента 
України від 13 квітня 2011 р. № 459 «Про державну інспекцію сільського господарства 
України». 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про садівництво громадян» 
Номер, дата реєстрації: 2481 від 06.03.2013 
Ініціатор: Народні депутати України   Кириленко І.Г., Кравчук В.П., Лунченко 
В.В., Апостол М.В., Бриченко І.В.  

Метою прийняття Закону є визначення чітко унормованого інструментарію 
правових, організаційних, економічних та соціальних засад організації раціонального 
використання земельних ділянок для садівництва громадян шляхом правового 
врегулювання внутрішніх майнових відносин садівників та товариств, розробки 
проектів землеустрою, ведення колективного або індивідуального садівництва 
громадянами та діяльності садівницьких товариств, створених протягом останніх 30 
років.  

Зокрема, проектом Закону визначається  відповідний термінологічно-понятійний 
апарат, врегульовуються питання щодо приватизації земельних ділянок, організації 
землекористування садівницьких товариств, використання і охорони земель, 
врегулювання внутрішніх майнових відносин, надання статусу постійного помешкання 
і території тимчасового проживання та відпочинку на території садівницьких 
товариств, вирішення спорів та порядок ліквідації садівницьких товариств тощо. 

Прийняття законопроекту дасть можливість впорядкувати організацію 
використання земельних ділянок громадян – членів колективного садівництва та земель 
загального користування садівницького товариства. 

Проект Закону України «Про садівництво громадян» розроблений на виконання 
положень пункту 6 статті 35 Земельного кодексу України. Сьогодні в Україні 
нараховується близько 2,5 мільйонів громадян – членів колективних садівницьких 
товариств, які використовують майже 200 тисяч гектарів землі. Станом на 2013 р. 
приватизували свої садові ділянки тільки 1,5 млн. громадян на площі 112 тис. га 
або 57,7% від загальної площі. У своїй більшості не приватизували свої ділянки 
пенсіонери. Із земель загального користування приватизовано тільки 0,4 тис. га із 
13,9 тис. га або 3%. Разом з тим, після прийняття в 2001 році нової редакції 
Земельного кодексу України окремого закону, яким  було би врегульовано порядок 
використання земельних ділянок садівницьких товариств, визначений порядок надання 
земельних ділянок, облік та реєстрація товариств садівників, внутрішні майнові 
відносини садівників та товариства як об’єднання громадян, тощо залишається не 
врегульованим. Зокрема, землекористування садівницьких товариств створювалося в 
різний період (до 1990 р. – земельні ділянки для ведення садівництва громадян 
відводилися підприємствам, із 2001 по2002 р. – кооперативам громадян, статус яких 
законодавчо так і не був визначений, із 2002 р. згідно – чинного Земельного кодексу) за 
різним земельним законодавством. Формування землекористування садівницьких 
товариств за законодавством в різний період створило ряд проблем у приватизації 
земельних ділянок, у внутрішніх майнових відносинах між членами садівницьких 
товариств (кооперативів громадян) та правлінням, в організації використання і охорони 
земельних ділянок тощо. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України ««Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 
правового режиму земель колективної власності» 
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Номер, дата реєстрації: 2493 від 07.03.2013 
Ініціатор: Народні депутати України  Кириленко І.Г., Кравчук В.П. 

 
Метою прийняття Закону є визначення чітко унормованого інструментарію 

правових засад переоформлення права на землі колективної власності для юридичних 
осіб – спадкоємців колективних сільськогосподарських підприємств, а також на землі 
загального користування в садівницьких товариствах.  

Зокрема, земельні ділянки, які до введення в дію Земельного кодексу України 
(2001 р.) були надані у колективну власність і знаходяться під пасовищами, сінокосами, 
господарськими шляхами та прогонами, лісосмугами й іншими угіддями, використання 
яких визначено відповідною землевпорядною документацією для товарного 
сільськогосподарського виробництва, підлягають передачі правонаступникам - в разі 
його реорганізації, а випадку їх відсутності – до комунальної чи державної власності.  

Земельні ділянки загального користування, що перебувають у колективній 
власності садівницьких товариств, підлягають переоформленню в спільну сумісну 
власність цих товариств. 

Запропонований проект закону направлений на заповнення прогалин в 
законодавстві шляхом внесення доповнень в Земельний кодекс України з метою 
врегулювання питань, пов‘язаних з правовим режимом земель колективної власності.  

Крім того, законопроектом здійснюється правове врегулювання переходу прав 
на земельні ділянки колективної власності у випадку переходу прав на будівлі та 
споруди, що розташовані на вказаних землях. Також вирішується питання щодо 
передачі у комунальну власність земельних ділянок під пасовищами, сінокосами, 
шляхами, які виникли внаслідок паювання, та інших угідь, що розташовані чи 
плануються, відповідно до розробленої землевпорядної документації, на землях 
колективної власності. Проект Закону України  «Про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо правового режиму земель колективної власності» розроблений 
на виконання положень пункту 7 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
які передбачають наступне: юридичні особи, що одержали у власність земельні ділянки 
у розмірах, що були передбачені раніше діючим законодавством, зберігають права на ці 
ділянки. Але ця норма є загальною і не визначає порядок, умови переходу та 
переоформлення права колективної власності у спільну сумісну або приватну.  

Залишаються не врегульованими  питання переходу прав на землі колективної 
форми власності та форма власності на ці землі в разі здійснення реорганізації суб‘єктів 
права колективної власності. Колективна власність на землю була регламентована 
Земельним Кодексом України 1990 року. Відповідно до ст. 23 Земельного Кодексу 
України 1990 року землі колективної власності поділяються на ті, що знаходяться у 
власності підприємства, та в колективній власності громадян. Суб’єктом права 
колективної власності на землю на момент видачі державного акту на право 
колективної власності законодавство України визначало юридичну особу і громадян (в 
особі зборів колективу співвласників або членів КСП) відповідно до ч. 2, 3 ст. 5 
Земельного кодексу в редакції 1992 року, п. 2 ст. 7 Закону «Про колективне 
сільськогосподарське підприємство». При цьому громадянам (в особі зборів колективу 
співвласників) надавалося право розпорядження тільки в тій частині земель 
колективної власності, що знаходилися в колективній власності громадян.  

Частково землі колективної власності були поділені на паї та передані 
громадянам – членам КСП. При цьому згідно з Указом Президента України «Про 
порядок паювання земель, переданих в колективну власність» №720/95 від 08.08.1995 
року, паюванню підлягали тільки сільськогосподарські угіддя. Крім того, згідно з ч.4 
ст.7 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», із площі земельних ділянок, що 
підлягають розподілу (паюванню), виключалися: деградовані, малопродуктивні, а 
також техногенно забрудненні сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації; 
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заболочені землі; інші землі, які недоцільно використовувати для 
сільськогосподарських потреб. Вказані землі із сільськогосподарських угідь та 
несільськогосподарські угіддя не підлягали паюванню і залишилися у іншого суб‘єкта 
права колективної власності – колективного сільськогосподарського підприємства – 
самої юридичної особи. З цього випливає, що у разі реорганізації суб‘єкта права 
колективної власності, після отримання його членами своїх паїв, землі, що були надані 
цим суб’єктам на праві колективної власності, за виключенням розпайованих земель, 
переходять у власність правонаступнику.  

Щодо переоформлення й визначення форми власності слід враховувати ст.80 
Земельного кодексу України, згідно з якою суб'єктами права власності на землю є: а) 
громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності; б) територіальні громади, 
які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, - на 
землі комунальної власності; в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи 
державної влади, - на землі державної власності. Таким чином переоформлення у 
власність й визначення форми власності повинно відбуватися в залежності від суб‘єкта 
власності, яким є правонаступник.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 

 
Закон України  «Про внесення змін до Земельного і Лісового кодексів України 
щодо утримання охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії» 
Номер, дата реєстрації: 2512 від 12.03.2013 
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.  

 
Основне завдання проекту Закону – чітке розмежування відповідальності  

електропередавальних організацій, суб’єктів господарювання, місцевих органів 
виконавчої влади та громадян, які мають у власності ліси, багаторічні насадження, 
земельні ділянки щодо утримання охоронних об'єктів передачі електричної енергії (у 
тому числі повітряних ліній електропередачі, підземних кабельних ліній 
електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв) у 
відповідності до вимог законодавства з метою зменшення (попередження) шкоди від їх 
аварійних відключень. 

Практичне значення і цільова спрямованість проекту Закону полягає в 
зменшенні судової тяганини при визначенні винуватців у заподіянні шкоди, закріпленні 
відповідальності власників лісів, багаторічних насаджень, земельних ділянок за 
своєчасне усунення порушень в охоронних зонах об'єктів передачі електричної енергії 
та створенні можливості попередження виникнення аварійних ситуацій, упорядкуванні 
отримання спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів при здійсненні робіт 
в охоронних зонах мереж. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Лісового і Земельного кодексів 
України щодо утримання охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії» (далі – 
проект Закону) розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
України на виконання вимог частини 6 статті 19 Закону України «Про 
електроенергетику», статей 25 та 27 Закону України «Про землі енергетики та правовий 
режим спеціальних зон енергетичних  об’єктів». 

Проект Закону приводить окремі норми Лісового і Земельного кодексів України 
у відповідність до вимог Закону України «Про електроенергетику», Закону України 
«Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів». 
Крім того проектом Закону вносяться доповнення щодо вимог з утримання 
лісокористувачами та власниками (орендарями) земельних ділянок охоронних зон 
об'єктів передачі електричної енергії. Проектом Закону передбачено приведення 
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лісокористувачами та власниками (орендарями) земельних ділянок охоронних зон 
мереж у відповідність до законодавства. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших 
центральних органів виконавчої влади» 
Номер, дата реєстрації: 2532 від 13.03.2013 
Ініціатор: Народний депутат України  Царьов О.А. 

 
З метою наведення порядку у сфері контролю в агропромисловому комплексі, 

підвищення безпеки та захисту прав і законних інтересів учасників аграрних 
правовідносин законопроектом пропонується внесення змін до 13 законодавчих актів 
України, які регулюють питання діяльності 7 центральних органів виконавчої влади, а 
саме Міністерство аграрної політики та продовольства, Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби, Державного агентства земельних ресурсів, Державного 
агентства лісових ресурсів, Державного агентства рибного господарства, Державної 
інспекції сільського господарства, Державної автомобільної інспекції Міністерства 
внутрішніх справ. 

Роздроблення та дублювання повноважень центральних органів виконавчої 
влади ускладнює діяльність підприємств через збільшення адміністративного тиску на 
них. Метою Законопроекту є саме оптимізація функцій центральних органів виконавчої 
влади для створення ефективних умов розвитку ринкових умов в України. 

Необхідність прийняття законопроекту в першу чергу зумовлена потребою 
скоротити витрати Державного бюджету України: діяльність Держсільгоспінспекції 
оплачується з Державного бюджету України. Згідно із Законом України «Про 
державний бюджет України на 2013 рік» у 2013 році на потреби Держсільгоспінспекції 
виділено 327 млн. грн. Для порівняння таку ж суму передбачено на діяльність машин 
швидкої допомоги та боротьбу із СНІДом.  

Функції, які покладені на Держсільгоспінспекцію дублюють функції цілого ряду 
інших органів, адже вона займається контролем земельних питань. 

Спеціально уповноваженим органом у галузі земельних відносин є Державне 
агентство земельних ресурсів, яке сьогодні фактично здійснює та реалізує свої функції 
управління у сфері земельних відносин. Наділення Держсільгоспінспекції 
повноваженнями контролю порушує єдиний підхід до системи використання, охорони 
та реалізації державної політики у сфері земельних відносин в силу своєї 
некомпетентності. Законопроектом передбачається покладення повноважень контролю 
у сфері використання та охорони земель на центральний орган виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Відповідно до Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення 
агропромислового комплексу України», державне управління системою інженерно-
технічного забезпечення агропромислового комплексу в межах своїх повноважень 
здійснює, зокрема, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну 
політику, тобто на Міністерство аграрної політики та продовольства України. 
Контроль, у свою чергу, покладений на Держсільгоспінспекцію. Як відомо, Державна 
автомобільна інспекція (Державтоінспекція) є головним органом, на який покладається 
забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, що входить до системи органів 
Міністерства внутрішніх справ України. У зв’язку з чим, Законопроектом пропонується 
покладення функцій контролю за державним технічний наглядом за відповідністю 
машин вимогам безпеки, сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу, а 
також інших повноважень на Державтоінспекцію. 

Держсільгоспінспекція здійснює дублюючі контрольні функції також в інших 
сферах діяльності агропромислового комплексу, зокрема, у насінництві, рослинництві, 
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виноградництві та ін. Законодавство у сфері агропромислового комплексу чітко не 
визначило функцій, якими повинні займатись у сфері контролю Державне агентство 
земельних ресурсів, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, Головна державна 
інспекція захисту рослин, Державна насіннєва інспекція, Державна служба з охорони 
прав на сорти рослин та Державна інспекція сільського господарства України, що 
створює широкі можливості для корупції та ускладнює здійснення підприємницької 
діяльності суб’єктами земельних та аграрних відносин в Україні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське 
господарство» (щодо врегулювання питання членства в особистих селянських 
господарствах) 
Номер, дата реєстрації: 2557 від 19.03.2013 
Ініціатор: Народні депутати України   Деревляний В.Т., Апостол М.В., Бойко В.Б. 

 
Проект Закону підготовлено з метою врегулювання питання членства в 

особистих селянських господарствах. 
З 2003 року, тобто з часу прийняття Закону України «Про особисте селянське 

господарство» (далі – Закон), і дотепер на законодавчому не врегульовано питання 
набуття та припинення членства в особистих селянських господарствах. 

Відповідно до абзацу 2 статті 4 Закону облік особистих селянських господарств 
здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки в 
порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань статистики. 

Порядок збору первинних даних про особисті селянські господарства 
регулюється Наказом Державного комітету статистики України № 409 від 26 жовтня 
2009 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 44/17339 від 19 січня 
2010 року, яким затверджено Порядок обліку особистих селянських господарств 
сільськими, селищними та міськими радами. 

Відповідно до пункту 1.3 Порядку – облік особистих селянських господарств 
здійснюється у складі погосподарського обліку, що ведеться сільськими, селищними, 
міськими радами за формами первинної облікової документації № 1, № 4, № 5. 

Пункт 1.5 Порядку передбачає, що у разі ведення особистого селянського 
господарства для його обліку у формах №1, №4 та №5 зазначаються: прізвище, ім'я, по-
батькові особи, якій була надана земельна ділянка для ведення особистого селянського 
господарства, її постійне місце проживання, площа земельної ділянки, яка належить цій 
особі або перебуває у її користуванні в межах сільської, селищної, міської ради, назва і 
дата документа, який засвідчує право власності або право користування земельною 
ділянкою для ведення особистого селянського господарства; прізвище, ім'я, по батькові 
осіб, які разом з нею ведуть особисте селянське господарство; у випадках, 
передбачених статтею 11 Закону України "Про особисте селянське господарство", 
проставляється дата припинення ведення особистого селянського господарства. 

Відповідно до пункту 2.3 Порядку у рядку "Відмітка про припинення ведення 
особистого селянського господарства" проставляються дата та причина припинення 
ведення особистого селянського господарства відповідно до статті 11 Закону України 
"Про особисте селянське господарство". У цьому ж рядку для окремих осіб ставиться 
відмітка "вийшов/вийшла" про вихід із членів особистого селянського господарства. 

На практиці, як правило, члени сім’ї та родичі особи, якій за рішенням сільської, 
селищної чи міської ради виділено у власність чи користування земельну ділянку для 
ведення особистого селянського господарства, та спільно проживають з нею, 
обліковуються як члени господарства, при цьому не береться до уваги те, чи ведеться 
ними насправді така спільна діяльність.  
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Також, як зазначено вище, у підзаконному акті, тобто у Порядку, йдеться про 
вихід із членів особистого господарства, хоча у Законі відсутні положення про вступ і 
вихід з особистого селянського господарства, момент набуття, припинення членства. 

Отже, врегулювання на законодавчому рівні питання членства в особистих 
селянських господарствах є необхідним. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 
Закон України «Про  внесення змін до статті 19 Закону України «Про оцінку 
земель» щодо зміни методичного підходу експертної грошової оцінки земельної 
ділянки  
Номер, дата реєстрації: 2610 від 21.03.2013 
Ініціатор: Народний депутат України  Вознюк Ю.В.   

 
Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 19 Закону України «Про 

оцінку земель» у частині зміни методичного підходу, за яким здійснюється експертна 
грошова оцінка земельної ділянки з метою її відчуження для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності.    

Відповідно до частини 5 статті 41 Конституції України примусове відчуження 
об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів 
суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови 
попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких 
об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану. 

 Відповідно до частини 2 статті 5 Закону Україну «Про відчуження земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 
приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
передбачено, що вартість земельної ділянки, що   відчужується або передається у  
власність замість відчуженої, визначається  на підставі її експертної грошової оцінки, 
проведеної відповідно до закону. 

 Натомість, стаття 19 Закону України «Про оцінку земель» передбачає, що 
експертна грошова  оцінка  земельних  ділянок  проводиться на основі таких 
методичних підходів:  

     капіталізація чистого операційного або  рентного  доходу  від  
використання земельних ділянок;  

     зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; 
     врахування витрат на земельні поліпшення. 
 При цьому, частина 2 статті 19 цього Закону передбачає, що експертна 

грошова оцінка вільних від  будівель та споруд земельних  ділянок  для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, 
що проводиться у зв'язку з викупом цих земельних ділянок для суспільних потреб чи їх 
примусовим відчуженням з мотивів  суспільної необхідності, проводиться на основі 
методичного підходу капіталізації чистого операційного або рентного доходу від 
використання земельних ділянок з  урахуванням їх використання за цільовим 
призначенням (використанням),  встановленим на день прийняття рішення про викуп 
таких земельних ділянок для суспільних потреб. 

 Однак, такий методичний підхід є несправедливим, не узгоджується з 
положеннями Конституції України та позбавляє права громадян на отримання повної 
вартості за відчужену земельну ділянку.  

 Так, у частині 5 статті 41 Конституції України закріплено принцип «повного 
відшкодування вартості». Відповідно до частини 2 статті 3 Конституції України 
«держава відповідає перед людиною за свою діяльність».  
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 Методичний підхід капіталізації чистого операційного (рентного) доходу за 
основним цільовим призначенням, не відповідає критеріям ринкової вартості, 
оскільки вартість за таким підходом є значно нижчою від вартості земельних ділянок з 
аналогічним цільовим призначення та іншими ознаками подібності, що пропонуються 
на локальному ринку.  

 Для прикладу: вартість земельної ділянки гр. Ляшук Л.М. площею 0,42 га для 
ведення сільського господарства, яка була придбана Ляшук Л.М. за ціною близько 168 
тис. грн. і в подальшому вилучена Службою автомобільних доріг у Рівненській області, 
складає: 

 - за методичним підходом зіставлення цін продажу подібних земельних 
ділянок 159 768 грн.  

 - за методичним підходом капіталізації чистого операційного (рентного) 
доходу 16 747 грн.  

 Найбільш підходящим та обґрунтованим методичним підходом визначення 
вартості земельної ділянки для цілей відчуження земельних ділянок для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності є  «зіставлення цін продажу подібних 
земельних ділянок», оскільки лише при такому підході визначена вартість 
відповідатиме ринковим цінам станом на день прийняття рішення про викуп.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 
Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» »  
(щодо переходу права на оренду земельної ділянки, у разі набуття права власності 
на житловий будинок, будівлю або споруду, які на ній розміщені) 
Номер, дата реєстрації: 2618 від 22.03.2013 
Ініціатор: Народні депутати України Лунченко В.В., Бриченко І.В.,  Купчак В.Р.,  
Головко В.А.  
 

Метою законопроекту є усунення прогалин у законодавстві, яким врегульовано 
питання оренди землі, а також забезпечення правової дисципліни між суб’єктами 
орендних відносин.  

Положення частини 3 статті 7 Закону України «Про оренду землі» спрямовані на 
впровадження принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 
нерухомості, які на ній розташовані. Цей принцип випливає із самої природи речей: 
незалежно від того, хто «на папері» є власником земельної ділянки, фактично володіє і 
користується нею той, кому належить право власності на розташований на ній будинок, 
будівлю або споруду. Тому за допомогою цієї норми, статті 120 Земельного кодексу 
України та статті 377 Цивільного кодексу України, правові титули лише приводяться у 
відповідність до реального стану речей. 

Дана норма Закону України «Про оренду землі» передбачає автоматичне 
припинення договору оренди землі з попереднім власником нерухомості, але не містить 
порядку укладення нового договору оренди землі з особою, яка набула право власності 
на житловий будинку, будівлю або споруду. Ця прогалина у законодавстві призводить 
до численних спорів у судах. Оскільки договір оренди землі може укладатися і на 50 
років, протягом цього часу орендар має право збудувати на ній об’єкти нерухомості, які 
він, як власник, може відчужити. Відповідно до ст.1 Закону України «Про оренду 
землі» оренда землі  – це засноване на договорі строкове платне володіння і 
користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення 
підприємницької та інших видів діяльності. Тому на практиці виникає ситуація, коли 
власник відчужує належну йому нерухомості, яка знаходиться на орендованій 
земельній ділянці, і в такому разі, відповідно до приписів ч.3 ст. 7 Закону України «Про 
оренду землі», договір оренди з ним припиняється, а з особою, яка набула право 
власності на нерухомість, договір оренди не укладається. В такому випадку стає 
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незрозумілим, хто ж зобов’язаний сплачувати оренду плату за користування землею, 
оскільки попередній орендар вже не повинен цього робити, бо договір з ним 
припинився, а новий власник нерухомості - не зобов’язаний сплачувати орендні 
платежі за землю, оскільки такого обов’язку в нього ще не виникло, бо відповідний 
договір укладений не був.  

Для усунення цієї прогалини у законодавстві, а також для забезпечення правової 
визначеності, потрібно прийняти цей закон. Слід також зазначити, що запропоновані 
зміни до ст. 7 Закону України «Про оренду землі» будуть узгоджуватися з 
положеннями ст. 125 ЗК України, згідно з якою право оренди земельної ділянки 
виникає тільки з моменту державної реєстрації цього права, і жодних виключень з 
даного правила не передбачено, тому з укладенням договору про відчуження 
нерухомості, неможливо автоматично презюмувати і укладення нового договору 
оренди землі. Також ці зміни будуть відповідати вимогам ст. 124 Земельного кодексу 
України, яка визначає порядок передачі земельних ділянок в оренду, а саме: передача в 
оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, 
буде здійснюватися за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем, 
а передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній 
власності буде здійснюватися без проведення земельних торгів, в порядку 
передбаченому ст.123 Земельного кодексу України. 

Для забезпечення відповідності між ч.3 ст. 120 Земельного кодексу України та 
ч.1 ст. 377 Цивільного кодексу України, зміни у ст. 7 Закону України «Про оренду 
землі» передбачають, що новий договір оренди повинен укладатися в такому самому 
обсязі і на таких самих умовах, які були в попереднього орендаря. Також вважаємо, що 
для захисту права орендодавця на отримання орендної плати за використання земельної 
ділянки, строк для звернення з пропозицією про укладення нового договору оренди 
повинен бути не більший ніж 10 днів, щоб надмірні зволікання з таким зверненнями не 
призвели до тривалої несплати орендних платежів.  

На практиці, власнику земельної ділянки, дуже часто, взагалі невідомо про 
відчуження об’єктів нерухомості та про припинення первинного договору оренди. З 
огляду на це, запропоновані зміни також спрямовані і на своєчасне повідомлення 
орендодавця про зміну суб’єктного складу орендних відносин, шляхом направлення 
йому або вручення особисто попереднім орендарем відповідного повідомлення.  

Зміни до Закону України «Про оренду землі» також передбачають правові 
наслідки не виконання новим власником нерухомості обов’язку щодо звернення до 
орендодавця з пропозицією укласти договір оренди, а також наслідки неправомірної 
відмови і надмірного зволікання орендодавця в укладенні договору оренди. В такому 
випадку, особа чиї права були порушені, має право звернутися в суд з використанням 
всіх способів захисту, передбачених законом. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства України» (щодо надання фінансової підтримки 
сільськогосподарським товаровиробникам, які провели будівництво або 
реконструкцію тепличних комплексів) 
Номер, дата реєстрації: 2619 від 22.03.2013 
Ініціатор: Народні депутати України  Лунченко В.В., Бриченко І.В., Купчак В.Р. 

 
Метою законопроекту є надання фінансової підтримки сільськогосподарським 

товаровиробникам, які провели будівництво або реконструкцію тепличних комплексів 
в Україні.  

У преамбулі Закону України «Про основні засади державної аграрної політики 
на період до 2015 року» передбачено, що «пріоритетність розвитку агропромислового 
комплексу та соціального  розвитку села в національній економіці зумовлюється 
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винятковою значущістю  та  незамінністю вироблюваної продукції сільського 
господарства в життєдіяльності людини і суспільства, потребою відродження селянства 
як господаря землі, носія моралі та національної культури». Прийняття запропонованих 
змін буде ще одним кроком у напрямку реального надання сільському господарству 
пріоритетного значення в економіці України, оскільки саме воно повинно виконувати 
соціальне замовлення суспільства – виробляти продукти харчування, доступні кожному 
громадянинові країни незалежно від його соціального статусу. Від цього завдання 
залежить стабільність та економічна й політична безпека країни. 

Останнім часом вирощування у закритому ґрунті овочів та розсади овочевих 
культур та грибів стає все більш популярним серед сільськогосподарських 
товаровиробників. Однак для того, щоб бути конкурентоспроможними на 
сільськогосподарському ринку, їм необхідна належна підтримка з боку держави. 
Зважаючи на це, запропоновані зміни покликані сприяти господарствам, що 
спеціалізуються на вирощуванні тепличних овочів та грибів, шляхом відшкодування 
частини їхніх витрат на будівництво або реконструкції тепличних комплексів, оскільки 
відповідно до нині діючих норм Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України», відбувається відшкодування частини витрат лише суб’єктам, 
які провели будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів, натомість 
виробники продукції рослинництва такої фінансової підтримки з боку держави не 
отримують. З огляду на це, запропоновані зміни в законодавстві будуть сприяти, по-
перше збереженню та нарощенню обсягів овочів та грибів, що вирощується в умовах 
закритого ґрунту, по-друге, зменшенню залежність сільськогосподарського ринку 
України від імпортних поставок продуктів харчування, а по-третє захисту прав 
споживачів, оскільки забезпечить більш повне задоволення їхніх потреб у якісних 
тепличних овочах та грибах, вирощених в Україні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо 
створення сприятливих умов для ведення особистого селянського господарства) 
Номер, дата реєстрації: 2637 від 26.03.2013 
Ініціатор: Народні депутати України  Лабазюк С.П., Івахів С.П. 

 
Основною метою прийняття цього законопроекту є удосконалення засад ведення 

особистого селянського господарства та забезпечення соціального захисту членів 
особистих селянських господарств шляхом добровільної сплати внесків на 
загальнообов’язкове пенсійне та соціальне страхування. 

На сьогодні важливу роль серед інших прав і свобод, закріплених Конституцією 
України, відіграють соціальні права громадян на належне пенсійне забезпечення. 
Створення умов для реалізації громадянином права на достатній життєвий рівень – 
основна мета соціальної функції держави. Однак, соціально-економічний стан в Україні 
не дає можливості в повному обсязі забезпечувати реалізацію цього конституційного 
права кожній людині. 

Для селян можливість реалізувати свої права на належне пенсійне забезпечення 
є дуже важливим, оскільки Закон України  “Про особисте селянське господарство” не 
створює належного регулювання цього питання. Також з часу його прийняття суттєвих 
змін у діяльності особистих селянських господарств так і не відбулось. Добробут 
сільських сімей, на відміну від міського населення, зростав повільно, адже більшість 
сільських жителів мають доходи нижче середнього рівня. Особисте селянське 
господарство все ще є головним джерелом матеріального забезпечення 
домогосподарств, але його роль у структурі доходів сільського населення неухильно 
зменшується.   

Прийняття Закону України  “Про особисте селянське господарство” повинно 
було надати додаткову підтримку діяльності особистих селянських господарств. 



   
  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 

 

 - 27 - 

 
 
 

Випуск 
№78 

2 квітня 
2013 року 

Агропромисловий комплекс в 2008 році отримав рекордну суму підтримки за рахунок 
державного бюджету, але ця підтримка надавалась тільки сільськогосподарським 
товарним підприємствам. В той же час близько 70 % сільгосппродукції виробляється 
саме в особистих селянських господарствах, які при задекларованій можливості 
отримувати дотації з бюджету не можуть її отримувати напряму.  

Велике значення забезпеченню достатнього рівня життя членів особистого 
селянського господарства приділяють європейські країни. Так, відповідно до Договору 
про функціонування Європейського Союзу однією з основних цілей спільної 
сільськогосподарської політики є забезпечення справедливого рівня життя 
сільськогосподарського населення, зокрема, шляхом підвищення індивідуальних 
доходів людей, зайнятих у сільському господарстві. 

На жаль, сільське господарство за рівнем заробітної плати серед галузей 
економіки України займає останнє місце. Що ж стосується рівня пенсій на селі, то вона 
продовжує залишатись найнижчою серед європейських країн.  Для того щоб вижити, 
сільські пенсіонери змушені вести особисте сільське господарство, утримувати худобу, 
свиней та птицю. 

У статті 9 Закону України «Про особисте селянське господарство» члени 
особистих  селянських господарств беруть  участь у загальнообов'язковому 
державному соціальному страхуванні на добровільних засадах у порядку, 
встановленому законом. 

Якщо ж говорити про європейську практику стосовно членів особистого 
селянського господарства, то можна привести наступні приклади. 

В Німеччині на соціальний захист селян витрачається близько 70% бюджету 
сільського господарства, який становить 5 мрд.євро. 

Відповідно до Закону Польщі «Про соціальне страхування селян» пенсійне 
забезпечення членів особистого селянського господарства здійснюється за рахунок 
коштів Пенсійного фонду, управління яким здійснює каса соціального страхування 
селян. Він формується з наступних джерел: внесків селян на пенсійне страхування, 
рефінансування з фонду соціального страхування для покращення певних витрат та 
дотацій держави. 

Зрозуміло, що без державної підтримки сільське господарство вижити не в 
змозі. Крім того, державна аграрна політика має бути спрямована на створення 
максимальних сприятливих умов для сільськогосподарських товаровиробників, 
ефективна діяльність яких є запорукою підвищення рівня доходів сільського населення. 

Тому, особистої актуальності набуває вирішення проблеми створення 
сприятливих умов для проживання на селі, які б забезпечили сільським працівникам 
право на достатній життєвий рівень. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення 
умов розроблення документації із землеустрою та оцінки земель на замовлення 
громадян та юридичних осіб» 
Номер, дата реєстрації: 2642 від 28.03.2013 
Ініціатор: Народний депутат України  Царьов О.А. 

 
Основною метою законопроекту є внесення змін до земельного законодавства 

України, що покликані спростити умови розроблення документації із землеустрою та 
оцінки земель на замовлення громадян та юридичних осіб, відповідність якої 
законодавству перевіряється сертифікованими інженерами-землевпорядниками та 
державними кадастровими реєстраторами, шляхом виключення необхідності 
проведення державної експертизи такої документації. 

Одним із адміністративних бар’єрів під час набуття прав на земельні ділянки 
громадянами та юридичними особами у останнє десятиріччя є державна експертиза 
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землевпорядної документації, що проводиться відповідно до Закону України «Про 
державну експертизу землевпорядної документації» центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 

Строк проведення такої експертизи може становити до 20 днів з моменту 
реєстрації об’єктів експертизи. Крім того, державна експертиза є платною 
адміністративною послугою – розмір плати за її проведення встановлений в розмірі 3 % 
від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Проведення такої експертизи, 
що проводиться на регіональному рівні, досить часто ускладнює процес прийняття 
рішень потребує доставляння окремих видів документації із землеустрою та технічної 
документації з оцінки земель до обласних центрів або м. Києва, що вимагає значних 
витрат часу та матеріальних ресурсів від розробників та замовників документації із 
землеустрою. 

Формально, державна експертиза землевпорядної документації проводиться з 
метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи на предмет їх 
відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. В 
той же час, необхідність проведення такої експертизи досить часто може бути 
корупційним чинником, адже маніпулювання висновками експертизи, висунення 
необґрунтованих та формальних зауважень, багатократне відправляння документації 
«на доопрацювання» із новими зауваженнями дозволяє затримувати процес прийняття 
рішень щодо затвердження документації із землеустрою або технічної документації із 
оцінки земель на місяці або, навіть, на роки. 

Існують випадки, коли процес проведення державної експертизи взагалі 
проводиться поза правовим полем. Наприклад, підзаконним актом – наказом 
Держкомзему України від 03.12.2004 № 391 «Про затвердження Методики проведення 
державної експертизи землевпорядної документації» до органів, що здійснюють 
організацію та проведення експертизи віднесено Республіканський комітет по 
земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, попри те, що останній не є 
територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері земельних відносин, а тому не може виконувати функції, що покладені 
на цей орган. 

За сучасних умов, необхідність у проведенні державної експертизи документації 
із землеустрою як форми контролю її відповідності вимогам законодавства зникає, 
оскільки земельним законодавством України визначено більш адекватні та дієві форми 
забезпечення якості документації із землеустрою та оцінки земель фахівцями, 
кваліфікаційні вимоги до яких є набагато вищими, аніж до експертів державної 
експертизи, а саме: 

1. Законом України «Про Державний земельний кадастр» (стаття 9), що набрав 
чинності з 01.01.2013 року, визначено, що перевірка відповідності документів поданих 
для внесення інформації у Державним земельний кадастр, в тому числі документації із 
землеустрою та оцінки земель, вимогам  покладається на державних кадастрових 
реєстраторів центрального  органу  виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері земельних відносин – державних службовців, які мають вищу землевпорядну або 
юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки.  

2. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та 
землеоцінювальних робіт», що набрав чинності 03.12.2012 року, встановлено, що 
відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних 
документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується 
сертифікованим інженером-землевпорядником, який відповідає за якість робіт із 
землеустрою. При цьому, професійною діяльністю у сфері землеустрою можуть 
займатися громадяни, які мають спеціальну вищу освіту, отримали кваліфікацію 
інженера-землевпорядника, мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, 
склали кваліфікаційний іспит та одержали сертифікат. Кваліфікаційний іспит включає 
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перевірку теоретичної підготовки та практичних навичок щодо складення документації 
із землеустрою та оцінки земель. Інженеру-землевпоряднику, який склав 
кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує 
відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним характеристикам професії та 
його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та 
документації з оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, 
проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших 
обстежень земель при здійсненні землеустрою. 

Таким чином, законодавство крім державної експертизи вже передбачає 
подвійну перевірку відповідності землевпорядної документації та технічної 
документації з оцінки земель сертифікованими інженерами-землевпорядниками та 
державними кадастровими реєстраторами. При цьому важливим є те, що встановлені 
законодавством кваліфікаційні вимоги до сертифікованих інженерів-землевпорядників 
та державних кадастрових реєстраторів та є істотно вищими за аналогічні вимоги до 
експертів державної експертизи. Збереження державної експертизи у існуючій формі, 
по суті, призведе до існування потрійного контролю за відповідністю документації із 
землеустрою та оцінки земель вимогам законодавства, що є явно неадекватною та 
надмірною формою державного регулювання у сфері землеустрою та оцінки земель. 

Зважаючи на викладене, зміни у законодавчому регулюванні земельних 
відносин, що відбулися протягом 2012-2013 років дозволяють істотно спростити умови 
розроблення документації із землеустрою та оцінки земель на замовлення громадян та 
юридичних осіб, виключивши необхідність проведення їх державної експертизи, за 
умови збереження високого ступеня державного регулювання якості створюваної 
документації сертифікованими інженерами-землевпорядниками та державними 
кадастровими реєстраторами. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення встановлення меж земельних ділянок» 
Номер, дата реєстрації: 2653 від 28.03.2013 
Ініціатор: Народний депутат України  Царьов О.А. 

 
Основною метою законопроекту є виключення із земельного законодавства 

України положень, які передбачають зайві та застарілі механізми посвідчення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості). Оскільки за сучасних умов «пластмасові 
кілки» вартістю близько 100 грн. за штуку не встановлюють жодних гарантій стосовно 
непорушності меж земельних ділянок (їх можна знищити, перемістити тощо), 
необхідність подібного «посвідчення меж» має бути скасованою. Необхідно скасувати 
обов’язкову необхідність закріплення меж земельних ділянок межовими знаками 
єдиного зразка, монопольним постачальником яких є господарюючий суб’єкт. 
Пропонується встановити загальне правило, що спосіб встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок та закріплення їх межовими знаками обирається власниками 
земельних ділянок самостійно. Органи влади мають бути усунуті від процесу 
виготовлення межових знаків та їх продажу за явно завищеними цінами учасникам 
земельних відносин. 

Відновлення меж земельної ділянки на місцевості є особливо важливим видом 
кадастрових зйомок, адже саме цей вид робіт має забезпечувати реальне гарантування 
прав на землю та вирішення земельних спорів завдяки геодезичному відтворенню в 
натурі (на місцевості) втрачених поворотних точок меж земельних ділянок, відповідно 
до відомостей Державного земельного кадастру. 

Основні положення про конструкції межових знаків було вперше затверджено 
рішенням Держкомзему та Укргеодезкартографії від 30.03.1993 № 309/1. 
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Пунктом 2 статті 106 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III 
було встановлено, що види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються 
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Натомість, 
наказом Держкомзему від 18.05.2010 № 376 (зареєстрований в Мінюсті України 
16.06.2010 за № 391/17686) було затверджено набагато ширшу за змістом Інструкцію 
про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх 
закріплення межовими знаками. 

В сучасних умовах, коли користувацькі пристрої супутникових систем навігації 
(NAVSTAR (GPS), ГЛОНАСС та, в перспективі, Galileo) стають все більш доступними 
для широкого кола споживачів, а точність позиціонування, яку вони пропонують, 
постійно зростає (від 3-5 м на основі лише супутникового сигналу, до 1-3 см за 
наявності коригуючого сигналу наземної референцної станції), необхідність у 
запровадженні спеціальних процедур закріплення меж земельних ділянок на місцевості 
поступово відпадає. 

Слід відзначити, що межові знаки самі по собі не створюють гарантії 
непорушності меж земельних ділянок, адже пластикові конструкції, які прийняті до 
застосування в Україні під виглядом межових знаків, можуть бути без зайвих зусиль 
знищені або переміщені зловмисниками, а повноцінне вирішення межового спору все 
одно потребуватиме виконання комплексу геодезичних робіт з відновлення меж 
земельної ділянки за координатами їх поворотних точок, які зафіксовані у відомостях 
Державного земельного кадастру або у документації із землеустрою. 

Як показала практика, норми законодавства щодо необхідності закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками встановленого зразка є корупціогенними. 
Зокрема, пунктами 5.1 та 5.2 наказу Держкомзему від 18.05.2010 № 376 визначено, що 
«організацію постачання та обліку межових знаків забезпечує Держкомзем», а 
«постачальником межових знаків є визначене Держкомземом на конкурсних засадах 
державне підприємство що належить до сфери його управління». Це фактично стало 
підставою для монополізації ринку постачання межових знаків встановленого зразка 
шляхом делегування відповідних функцій господарюючому суб’єкту без прямих 
законодавчих підстав, що є грубим порушенням статей 15 та 16 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» і свідчить про використання Держкомземом положень 
статті 106 Земельного кодексу України у якості підстави для вчинення 
антиконкурентних дій. 

Наказом Держкомзему від 05.04.2011 № 303 «Про питання конкурсного відбору 
постачальника межових знаків» було введено в дію протокол засідання комісії з 
конкурсного відбору постачальника межових знаків Держкомзему від 04.04.2011, якою 
постачання межових знаків було доручено державному підприємству «Центр 
державного земельного кадастру». 

ДП «Центр державного земельного кадастру» за результатами тендеру 
07.07.2011 уклало угоду з ТОВ «Інвестеко» (засновники: «Стренгентон Холдінгз 
Лімітед» (Кіпр, м. Нікосія, вул. Посейдонос, 1), розмір внеску до статутного фонду – 
1,05 мільйона гривень; «Мазікор Інвестменс ЛТД» (Кіпр, м. Лімасол, вул. Арх. Макаріу 
ІІІ, 155) , розмір внеску до статутного фонду – 0,5 мільйона гривень; «Лотол Венчурз 
Лімітед» (Кіпр, м. Нікосія, вул. Софоклі, 2, офіс 303) , розмір внеску до статутного 
фонду – 0,5 мільйона гривень; «Ампезза Лімітед» (Кіпр, м. Ларнака, вул. Пандорас 
стрит, 21, офіс 10) , розмір внеску до статутного фонду – 2,95 мільйона гривень) на 
виготовлення пластмасових межових знаків, призначені для закріплення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості). Всього мало бути виготовлено 50 млн. 
знаків на суму 4,90 млрд. грн., про що було повідомлено в «Віснику державних 
закупівель». Вартість одного межового знаку (довжиною 713 мм і діаметром верхньої 
основи 60 мм, складається з чотирьох деталей: металевої марки діаметром 50 мм та 
товщиною 1 мм, а також полімерних деталей – закладного дюбеля, фіксуючого стержня 
червоного кольору і установочного стовпчика) склала 98 грн. 
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Таким чином, внаслідок реалізації наказу Держкомзему від 18.05.2010 № 376, 
встановлення меж типової земельної ділянки (4 поворотних точки) мало б стати 
підставою для оплати землевласником або землекористувачем прямо або 
опосередковано (через послуги виконавця робіт із землеустрою) придбання «межових 
знаків встановленого зразка» на суму близько 400 грн. При цьому основну вигоду від 
цих дій мали чотири компанії, що зареєстровані у Республіці Кіпр. 

Все вищезазначене вимагає невідкладної ліквідації корупціогенних норм, що 
можуть призводити до значного подорожчання робіт із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
05.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на 
підприємствах агропромислового комплексу” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та 
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу” та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту постанови, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України з _______ 2013 року оголошує про його публікацію на сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Проект постанови передбачає приведення Порядку у відповідність до Закону 
України “Про племінну справу у тваринництві”, удосконалення механізму 
використання коштів, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України 
на виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах 
агропромислового комплексу, розмірів здійснення доплат за рахунок бюджетних 
коштів на виконання програми, порядку надання звітності про використання 
бюджетних коштів. Проект Порядку розроблено з метою реалізації державної політики 
у сфері племінної справи у тваринництві та для забезпечення раціонального й 
ефективного використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України. 

Повний пакет документів проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах 
агропромислового комплексу” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ 
“Регуляторні акти”). 

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

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

 
Проект постанови розроблено з метою реалізації державної політики у сфері 

племінної справи у тваринництві, раціонального й ефективного використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України для виконання програми селекції у 
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу. 

Проект постанови передбачає приведення Порядку у відповідність до Закону 
України “Про племінну справу у тваринництві”, удосконалення механізму 
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використання коштів, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України 
на виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах 
агропромислового комплексу, розмірів здійснення доплат за рахунок бюджетних 
коштів на виконання програми, порядку надання звітності про використання 
бюджетних коштів. 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачається внести зміни 
до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання 
програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового 
комплексу. 

Проект постанови розроблено в порядку законодавчої ініціативи з метою 
приведення Порядку у відповідність до законодавства, удосконалення визначення 
одержувачів бюджетних коштів для виконання зазначеної програми та ефективного 
використання бюджетних коштів. 

 www.minagro.gov.ua 
 

07.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи 
інвалідності працівника органів рибоохорони” 
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи 
інвалідності працівника органів рибоохорони” Мінагрополітики України робить 
оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України: www.minagro.gov.ua “____” березня 2013 року. 

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: (derzmaino@ukr.net). 

 
Метою проекту є забезпечення соціального захисту працівників органів 

рибоохорони (членів їх сімей), шляхом виплати одноразової грошової допомоги в разі 
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності які сталися 
під час виконання службових обов’язків чи у період роботи в органах рибоохорони. 

Проект постанови розроблено на виконання статті 10 Закону України “Про 
рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, якою 
встановлено вимогу щодо виплати одноразової грошової допомоги працівникам органів 
рибоохорони (членам їх сімей) в разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або 
каліцтва) чи інвалідності працівника рибоохорони та визначено що порядок та умови 
визначає Кабінет Міністрів України. 

 www.minagro.gov.ua 
 

12.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проектунаказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів 
регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які 
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту 
наказу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення 
фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про 
карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні 
зони” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту, Міністерство аграрної 
політики України оголошує його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, 
визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через 
державний кордон України та карантинні зони”  розміщено в мережі Інтернет 
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
(www.minagro.gov.ua)  розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів. 

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

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

 
Основна мета проекту наказу полягає у приведенні у повну відповідність 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації 
(знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин 
рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони до 
вимог законів України “Про карантин рослин”, “Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 
року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04 липня 2001 
року № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу 
ліцензії для окремого виду господарської діяльності”. 

Проектом наказу Мінагрополітики України “Про затвердження ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) 
об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які 
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” пропонується 
встановити організаційні, кваліфікаційні та інші вимоги для провадження 
господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки 
регуляторами росту рослин), що забезпечить виконання законів України у сфері 
ліцензування. 

Ліцензійні умови поширюються на всіх суб’єктів господарювання, що 
здійснюють проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені 
Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон 
України та карантинні зони. 

 Проект наказу розроблено на виконання статті  6 Закону України „Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності” та відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 „Про затвердження 
переліку органів ліцензування”. 

www.minagro.gov.ua 
 

12.03.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України „Про затвердження Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації 
(знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про 
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карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та 
карантинні зони” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення 
фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про 
карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні 
зони” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту, Міністерство аграрної 
політики України оголошує його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України „Про затвердження Порядку контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення 
фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про 
карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні 
зони” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика 
/ Проекти регуляторних актів). 

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

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

 
Основна мета проекту наказу полягає у затвердженні Порядку контролю за 

додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення 
фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про 
карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні 
зони  з урахуванням положень законів України “Про пестициди та агрохімікати”, “Про 
захист рослин” “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанов 
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 №1698 “Про затвердження переліку органів 
ліцензування”, від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які 
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” із 
змінами та доповненнями. 

Проектом наказу Мінагрополітики України “Про затвердження порядку 
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом 
України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України 
та карантинні зони” пропонується встановити загальні положення організації 
проведення перевірок, права та обов'язки комісії, ліцензіата. Оформлення результатів 
перевірки, рішення про анулювання ліцензії та оскарження рішення про анулювання 
ліцензії. Реалізація положень запропонованих проектом наказу Мінагрополітики 
забезпечить виконання законодавства України у сфері ліцензування. 

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, 
що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через 
державний кордон України та карантинні зони поширюються на всіх суб’єктів 
господарювання (юридичних та фізичних осіб - підприємців), які одержали ліцензію на 
провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів 
регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються 
через державний кордон України та карантинні зони. 
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Проект наказу розроблено на виконання Закону України від 15.12.2009 №1759 
“Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в 
Україні” (опублікований у газеті “Урядовий кур’єр” від 30.12.2009 № 244). 

Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 
1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”. 

www.minagro.gov.ua 
 
18.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказуМіністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 січня 2011 року 
№ 5" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу "Про визнання 

таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 28 січня 2011 року № 5" Мінагрополітики України оголошує про його 
публікацію. 

Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 28 січня 2011 року № 5" підготовлено 
на виконання листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-19/9 щодо 
переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих у Мін’юсті, що підлягають 
перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України та 
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 року № 1079 "Про 
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань реєстрації зовнішньоекономічних контрактів", якою 
визнано такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 13 
грудня 2010 р. № 1254 "Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних 
контрактів". 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 28 січня 2011 року № 5" розміщено в 
мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

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

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

E-mail: illenko@minapk.gov.ua; 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 
E-mail: inform@dkrp.gov.ua 
 
Головною метою проекту наказу є удосконалення нормативно-правового акта, 

яким встановлюються нормативні значення біохімічного споживання кисню (БСК-5), 
хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту для водних 
біоресурсів, що вирощуються у морських та прісних водах. Крім того, встановлюються 
гранично допустимі концентрації фосфатів (PO4-3) для вказаних водойм. 

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для 
вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують 
активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при 
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цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку 
природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів. 

Даний нормативний документ визначає гранично допустимі значення 
концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх 
вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства. 

Прийняття проекту наказу забезпечить встановлення екологічних нормативів 
якості води рибогосподарських водойм та застосування похідних одиниць фізичних 
величин Міжнародної системи одиниць (SI). 

Відповідно до статей 8 та 17 Закону України "Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.225 пункту 4 
Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, з метою 
удосконалення нормативно-правого акта щодо встановлення нормативів екологічної 
безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, з 
урахуванням міжнародної системи одиниць фізичних величин 

www.minagro.gov.ua 
 

19.03.2013  
Повідомленняпро оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна 
володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового 
складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру 
відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі 
неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного 
фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” Міністерство 
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проектом постанови пропонується затвердити порядок, яким встановлюється 
механізм визначення органами управління Гарантійного фонду мінімального розміру 
ціни одиниці зерна кожного класу та виду, що застосовуються для відшкодування 
власникам складських документів на зерно, а також спосіб встановлення та перегляду 
частки втрат володільця складських документів на зерно, що відшкодовуються за 
рахунок коштів Гарантійного фонду. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на 
зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) 
Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” 
розроблено на виконання частини першої статті 49 Закону України “Про зерно та ринок 
зерна в Україні”. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою встановлення 
єдиного механізму визначення оцінки вартості та розміру відшкодування зерна 
володільцям складських документів у разі неспроможності зернового складу – 
учасника Гарантійного фонду, що сприятиме підвищенню ліквідності та надійності 
складських документів на зерно. 

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

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за такими адресами: 
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Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001. E-mail: zkv@minapk.kiev.ua. 

 
Основною метою прийняття проекту постанови є визначення порядку та 

механізму щодо формування розміру ціни на зерно як орієнтиру для відшкодування 
його вартості, частки відшкодування вартості зерна його володільцю у разі 
неспроможності зернового складу. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на 
зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) 
Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” 
(далі – проект постанови) розроблено на виконання статті 49 Закону України “Про 
зерно та ринок зерна в Україні”. 

 www.minagro.gov.ua 
 
22.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів 
регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”, які 
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту 

наказу проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення 
фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про 
карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні 
зони” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту, Міністерство аграрної 
політики України оголошує його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, 
визначених Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через 
державний кордон України та карантинні зони” розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів). 

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

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

 
Основна мета проекту наказу полягає у приведенні у повну відповідність 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації 
(знезараження) об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин 
рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони до 
вимог законів України “Про карантин рослин”, “Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 
року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від 04 липня 2001 
року № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу 
ліцензії для окремого виду господарської діяльності”. 

Проектом наказу Мінагрополітики України “Про затвердження ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) 



   
  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 

 

 - 38 - 

 
 
 

Випуск 
№78 

2 квітня 
2013 року 

об’єктів регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які 
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони” пропонується 
встановити організаційні, кваліфікаційні та інші вимоги для провадження 
господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки 
регуляторами росту рослин), що забезпечить виконання законів України у сфері 
ліцензування. 

Ліцензійні умови поширюються на всіх суб’єктів господарювання, що 
здійснюють проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, що визначені 
Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон 
України та карантинні зони. 

Проект наказу розроблено на виконання статті  6 Закону України „Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності” та відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 „Про затвердження 
переліку органів ліцензування”. 

www.minagro.gov.ua 
 
25.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
"Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, 
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України 
робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика 
/ Проекти регуляторних актів 2012). 

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

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

 
Метою проекту постанови є внесення змін до Порядку розроблення проектів 

землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь для приведення деяких його норм у відповідність до 
законодавства та спрощення процедури розробки таких проектів. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку 
розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь” (далі – проект постанови) розроблено 
з метою приведення деяких положень Порядку розроблення проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь у 
відповідність до статей 22 та 26 Закону України “Про землеустрій”. 

Також вносяться зміни в частині компетенції органів щодо проведення 
державної експертизи, оскільки відповідно до абзацу восьмого статті 9 Закону України 
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«Про державну експертизу землевпорядної документації» проекти землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, 
підлягають обов'язковій державній експертизі. 

Розмежування компетенції органів виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів у сфері державної експертизи визначені частиною четвертою Методики 
проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом 
Держкомзему від 03 грудня 2004 року  № 391, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 21 грудня 2004 року за № 1618/10217. 

Згідно з пунктом 4.1.1 вказаної Методики до відання Держземагентства України 
належить проведення обов'язкової державної експертизи (первинної, повторної та 
додаткової) щодо проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (на особливо цінних землях). 

Проведення обов'язкової державної експертизи проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
(крім особливо цінних земель), належить до відання Республіканського комітету по 
земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і 
Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів (пункт 4.2.1 
Методики). 

Крім того, для активізації розробки проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь та здешевлення 
розробки таких проектів, виникає необхідність спрощення процедури розробки таких 
проектів землеустрою. 

 www.minagro.gov.ua 
 

26.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
"Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію.  

Дата оприлюднення: 26 березня 2013 року  
Стислий зміст проекту постанови: 
у зв’язку із скасуванням у 2011 році бюджетної програми КПКВК 2801150 

"Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" у проекті 
постанови зазначається бюджетна програма КПКВК 2801180 "Фінансова підтримка 
заходів у агропромисловому комплексі", за якою у державному бюджеті щороку 
передбачаються кошти для надання державної підтримки сільськогосподарським 
обслуговуючим кооперативам (далі – СОК); 

встановлюється, що Мінагрополітики України затверджує примірний договір 
про надання державної підтримки СОК; 

уточнюються вимоги до СОК, які можуть бути одержувачами державної 
підтримки, в частині встановлення обмежень для розмірів фермерських господарств - 
членів таких СОК (площа сільськогосподарських угідь яких повинна складати не 
більше 500 га); 

визначаються напрями діяльності СОК, а саме - молочарський, м’ясний, 
плодоовочевий, зерновий, з обробітку ґрунту та збирання врожаю, за якими щороку 
Мінагрополітики України затверджуються граничні суми коштів державної підтримки 
для придбання сільськогосподарської техніки, устаткування та обладнання; 
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доповнюється перелік критеріїв визначення переможців конкурсного відбору 
СОК вимогою, згідно з якою при наявності рівних умов перевага надаватиметься крім 
багатофункціональних кооперативів з більшою кількістю членів, кооперативам, 
зазначені у бізнес-плані напрями діяльності яких відповідають пріоритетам діяльності, 
визначеним Мінагрополітики України. 

Повний пакет документів до проекту постанови "Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" та Аналіз регуляторного впливу 
проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та 
електронній формі можна надати протягом місяця за адресою: 

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

 
Метою прийняття проекту постанови є сприяння діяльності 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом вдосконалення механізму 
надання їм державної підтримки для створення та розвитку матеріально-технічної бази. 

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів пропонується 
шляхом внесення змін до діючого Порядку в частині визначення бюджетної програми, 
механізм використання коштів якої він визначає, та уточнення вимог до кооперативів-
учасників конкурсного відбору, умов і критеріїв визначення його переможців. 

У Законі України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відсутня 
бюджетна програма "Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів", механізм використання коштів якої визначено постановою Кабінету 
Міністрів України від 09 березня 2011 року № 272 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі – Порядок). 

Одночасно у Державному бюджеті України на 2013 рік передбачено бюджетну 
програму КПКВК 2801180 "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому 
комплексі" та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 року № 104 
затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, серед напрямів 
використання бюджетних коштів якого передбачено підтримку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. 

Крім того, діючий Порядок потребує вдосконалення в частині уточнення вимог 
до кооперативів-учасників конкурсного відбору, умов та критеріїв визначення його 
переможців. 

З метою вдосконалення діючого Порядку та приведення його у відповідність до 
вимог Бюджетного кодексу України Міністерством аграрної політики та продовольства 
України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін 
до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі – проект постанови). 

www.minagro.gov.ua 
26.03.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
наказів" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу "Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких наказів" Мінагрополітики України оголошує про 
його публікацію. 
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Проект наказу "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" 
підготовлено на виконання листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-
19/9 щодо переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих у Мін’юсті, що 
підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства 
України". 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

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

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

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

 
Проект наказу розроблений з метою визнання такими, що втратили 

чинність, деяких наказів та приведення у відповідність до Конституції України та 
законодавства України. 

Проект наказу “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів” 
підготовлено з метою визнання такими, що втратили чинність деяких наказів на 
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 
34974/3/1-12 до листів Міністерства юстиції України від 31 січня 2013 року № 9825-0-
4-11/10.1 та від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 та виконання вимог Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
1992 року № 731, затвердженого постановою Кабінету Міністрів. 

www.minagro.gov.ua 
 

26.03.2013 1 
Повідомленняпро оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України “Про затвердження Положення про капітана морського 
рибного порту” 
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про 
капітана морського рибного порту” 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.gov.ua “____” березня 2013 року. 

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

Проекту наказу розроблено з метою підвищення рівня безпеки судноплавства, 
утримання суден флоту рибного господарства України в належному технічному стані, 
контролю за використанням та забезпеченням безпеки суден флоту рибного 
господарства України, дотриманням вимог міжнародних документів, законодавчих та 
нормативних актів України щодо забезпечення безпеки мореплавства та збереження 
людського життя на морі. Дозволить здійснювати якісне виконання вимог щодо 
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нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів України стосовно безпеки 
мореплавства та безпечного перевезення вантажів, запобігання забруднення довкілля. 

Проект наказу Мінагрополітики “Про затвердження Положення про капітана 
морського рибного порту” розроблено у зв’язку із необхідністю посилення контролю за 
безпекою використання суден флоту рибного господарства України, забезпечення 
більш ефективного виконання центральним органом виконавчої влади в галузі рибного 
господарства своїх повноважень, визначених Положенням про Державне агентство 
рибного господарства України. 

Розроблення проекту наказу обумовлено необхідністю посилення контролю за 
безпекою мореплавства, збереженням людського життя на морі та недопущенням 
забруднення навколишнього природного середовища. 

Проект наказу реалізує державну політику з питань забезпечення безпеки 
мореплавства в галузі рибного господарства, збереження людського життя та 
недопущення забруднення навколишнього природного середовища. 

www.minagro.gov.ua 
 
27.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів щодо 
документів дозвільного характеру" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів 
щодо документів дозвільного характеру" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному веб-
сайті Мінагрополітики України та Держветфітослужби України. 

Проектом наказу пропонується гармонізувати деякі накази із законодавством 
Європейського Союзу у частині документів дозвільного характеру, висновків, 
сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити 
(здійснювати) оператори ринку харчових продуктів, зокрема: 

наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України від 07.06.2002 № 28 "Про затвердження Правил передзабійного 
ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних 
продуктів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2002 р. за 
524/6812; 

наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 
01.09.2000 № 45 "Про затвердження Положення про державний ветеринарний нагляд та 
контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, 
зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2000 р. за № 760/4981; 

наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України від 15.04.2002 № 16 "Про затвердження Положення про державну 
лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29 квітня 2002 р. за № 404/6692; 

наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики 
України 19.12.2006 № 100 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог 
утримання птиці в особистих селянських господарствах" зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 19 січня 2007 р. за № 42/13309; 

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.10.2012 
№ 652 "Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві" 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2012 р. за № 1898/22210; 

наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України від 14.06.2004 № 71 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо 
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імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р. за № 768/9367. 

Метою проекту наказу є виключення з зазначених нормативно–правових актів, 
які містять ознаки дозвільних процедур, та дозвільних документів, видача (отримання) 
яких не передбачена діючим Законом України. 

Прийняття проекту наказу продиктовано необхідністю спрощення діяльності 
суб’єктів господарювання, дерегуляції підприємницької діяльності, гармонізації 
законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині видачі 
документів дозвільного характеру. 

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на 
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, 
громадян та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики. 

Розробником законопроекту є Держветфітослужба України. 
Проект та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на 

офіційному веб-сайті Держветфітослужби України (www.vet.gov.ua). 
Зауваження та пропозиції стосовно законопроекту та аналізу регуляторного 

впливу в письмовій та електронній формі можна надавати за такими адресами: 
- Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, 

м. Київ, 01001; 
- Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Факс: (044) 254-43-78; 
- Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: 01001 м. Київ, вул. 

Б.Грінченко, 1, тел. 279 49 81; тел./факс 279 48 87. 
 
Проектом наказу пропонується гармонізувати деякі накази із законодавством 

Європейського Союзу у частині документів дозвільного характеру, висновків, 
сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити 
(здійснювати) оператори ринку харчових продуктів, зокрема: 

наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України від 07.06.2002 № 28 "Про затвердження Правил передзабійного 
ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних 
продуктів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2002 р. за № 
524/6812; 

наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 
01.09.2000 № 45 "Про затвердження Положення про державний ветеринарний нагляд та 
контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, 
зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2000 р. за № 760/4981; 

наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України від 15.04.2002 № 16 "Про затвердження Положення про державну 
лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29 квітня 2002 р. за № 404/6692; 

наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики 
України 19.12.2006 № 100 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог 
утримання птиці в особистих селянських господарствах" зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 19 січня 2007 р. за № 42/13309; 

наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.10.2012 
№ 652 "Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві" 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2012 р. за № 1898/22210; 

наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної 
політики України від 14.06.2004 № 71 "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо 
імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р. за № 768/9367. 
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Метою проекту наказу є виключення з зазначених нормативно–правових актів, 
які містять ознаки дозвільних процедур, та дозвільних документів, видача (отримання) 
яких не передбачена діючим Законом України. 

Прийняття проекту наказу продиктовано необхідністю спрощення діяльності 
суб’єктів господарювання, дерегуляції підприємницької діяльності, гармонізації 
законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині видачі 
документів дозвільного характеру. 

Проект наказу є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на 
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, 
громадян та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики. 

Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава" (далі - Національний план дій на 2012 рік), 
затвердженим Указом Президента України від 12.03.2012 № 128, передбачено (пункт 
91.1.1) видання нормативно-правових актів щодо гармонізації українського 
законодавства із законодавством Європейського Союзу у частині документів 
дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні 
одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори ринку харчових продуктів. 

З метою реалізації завдань, визначених Національним планом дій на 2013 рік, 
розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 
"Про внесення змін до деяких наказів щодо документів дозвільного характеру" (далі – 
проект наказу). 

www.minagro.gov.ua 
 
 
 
29.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" 
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію. 

 Дата оприлюднення: 29 березня 2013 року 
 Стислий зміст проекту постанови: 
абзацом п’ятим пункту 4 діючого Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2004 (зі 
змінами), визначено, що розподіл коштів для надання підтримки фермерським 
господарствам на поворотній основі здійснюється з урахуванням обсягу виробництва 
фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах 
2005 року) за попередні три роки відповідно до статистичної звітності. 

Разом з тим, остаточні дані Державної служби статистики України щодо обсягу 
виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції 
оприлюднюються наприкінці травня відповідного року, що значно затримує 
затвердження розподілу бюджетних коштів і паспорта бюджетної програми, а також є 
порушенням пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України. 

У зв’язку з цим, у проекті постанови визначено, що розподіл бюджетних  коштів 
у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на 
поворотній основі здійснюється на початку відповідного бюджетного року відповідно 
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до статистичної інформації, наданої Державною службою статистики України за 
останні три роки, що передують звітному. Це, в свою чергу, значно прискорить 
використання бюджетних коштів. 

Повний пакет документів до проекту постанови "Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки 
фермерським господарствам" та Аналіз регуляторного впливу проекту постанови 
розміщено в мережі Інетрнент на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та 
електронній формі можна надати протягом місяця за адресою: 

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

 
Проект постанови підготовлено з метою приведення у відповідність окремих 

положень Порядку до чинних нормативно-правових актів та прискорення розподілу 
коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою  КПКВК 2801460 «Надання 
кредитів фермерським господарствам», що забезпечить використання бюджетних 
коштів. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки 
фермерським господарствам" (далі – проект постанови) розроблено з метою 
удосконалення механізму надання фінансової підтримки фермерським господарствам. 

Зокрема, абзацом п’ятим пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам (далі - 
Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 
2004 (зі змінами), визначає, що розподіл коштів для надання підтримки фермерським 
господарствам на поворотній основі здійснюється з урахуванням обсягу виробництва 
фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах 
2005 року) за попередні три роки відповідно до статистичної звітності. 

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України головний 
розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності 
законом про Державний бюджет України на відповідний рік затверджує спільно з 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
бюджетної політики, паспорт бюджетної програми. 

Проте паспорт за бюджетної програми КПКВК 2801460 "Надання кредитів 
фермерським господарствам" затверджується після розподілу бюджетних коштів у 
розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам. А 
остаточні дані Державної служби статистики України щодо обсягу виробництва 
фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції оприлюднюються 
наприкінці травня відповідного року, що значно затримує затвердження розподілу 
бюджетних коштів і паспорта бюджетної програми, а також є порушенням пункту 8 
статті 20 Бюджетного кодексу України і в подальшому може призвести до 
невикористання бюджетних коштів. 

Внесення змін до Порядку дасть можливість здійснювати розподіл бюджетних 
коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським 
господарствам на поворотній основі на початку відповідного бюджетного року 
відповідно до статистичної інформації, наданої Державною службою статистики 
України за останні три роки, що передують звітному. Це, в свою чергу, значно 
прискорить використання бюджетних коштів. 

Крім того, відповідно до пункту 4 Порядку Український державний фонд 
підтримки фермерських господарств є розпорядником бюджетних коштів нижчого 
рівня. Тому відповідно до бюджетного законодавства перераховувати кошти на 
рахунки регіональних відділень Українського державного фонду підтримки 
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фермерських господарств може виключно Міністерство аграрної політики та 
продовольства України. 

Для нормативно – правового врегулювання зазначених вище питань 
Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект постанови 
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським 
господарствам". 

www.minagro.gov.ua 
 

29.03.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про впровадження аграрних розписок” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про впровадження аграрних розписок” Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок ведення Реєстру 
аграрних розписок, зокрема встановити загальні вимоги до Реєстру і його 
адміністратора, вимоги до реєстраційних дій, механізм внесення записів про видачу 
аграрних розписок, про зміну кредиторів за аграрними розписками, їх припинення, 
визначення сторін за аграрними розписками, доступу до інформації з Реєстру аграрних 
розписок, оформлення і видача витягів та довідок, порядок наділення осіб, які 
вчиняють нотаріальні дії, повноваженнями реєстраторів. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження аграрних 
розписок” розроблено на виконання Закону України “Про аграрні розписки”. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою визначити 
єдиного механізму видачі та обігу аграрних розписок та їх реєстрації, що сприятиме 
залученню кредитних ресурсів виробниками сільськогосподарської продукції, у тому 
числі на початкових етапах її виробництва. 

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

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі 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: zkv@minapk.kiev.ua. 

 
Основною метою прийняття проекту постанови є затвердження Порядку 

ведення Реєстру аграрних розписок, що визначатиме основні вимоги та особливості 
ведення цього Реєстру, та механізмів внесення відомостей до нього. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження аграрних 
розписок” (далі – проект постанови) розроблено на виконання вимог Закону України 
“Про аграрні розписки”, яким запроваджуються нові механізми забезпечення як 
товарними, так і фінансовими ресурсами сільськогосподарських товаровиробників, що 
сприятиме залученню кредитів виробниками сільськогосподарської продукції, у тому 
числі на початкових етапах її виробництва. 

www.minagro.gov.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
29.03.2013  
Україна і Німеччина визначили ключові напрямки співпраці в галузі 
біоенергетики на найближчі два роки – Мінагропрод 
 

Шляхи подальшої співпраці в галузі біоенергетики на 2013-2014 рр.. визначили 
Україна і Німеччина. Про це 28 березня йшлося на зустрічі фахівців Міністерства 
аграрної політики та продовольства України з представниками Федерального 
міністерства продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів 
Німеччини. 

«Ми будемо працювати в першу чергу над гармонізацією законодавчих та 
нормативно-правових актів та стандартів України в галузі біоенергетики до 
законодавства Європейського Союзу, а також відпрацьовувати питання запровадження 
економічних механізмів стимулювання виробництва біопалива, аналогічних тим, що 
застосовуються в Європі», - повідомив директор департаменту інженерно-технічного 
забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Мінагропроду Олександр 
Григорович. Учасники зустрічі відзначили необхідність сприяння сертифікації біомаси, 
що експортується з України у відповідності до вимог ЄС. Сторони погодилися щодо 
визначення конкретних проектів в секторі біоенергетики, які можуть стати показовими 
і мати енергетичний, екологічний та соціальний ефект. 

Також планується проведення навчання фахівців з питань розвитку 
біоенергетики, вирощування відновлюваної сировини та переробки сільгоспвідходів в 
енергетичних цілях з урахуванням досвіду ЄС. 

АПК-інформ 
 
27.03.13  
Український уряд буде стимулювати галузі, на продукцію яких є попит на 
внутрішньому і зовнішньому ринках – Мінекономрозвитку 
 

У Програмі активізації економічного зростання на 2013-2014 рр.. закладений 
детальний план заходів, спрямованих на пожвавлення реального сектора економіки і 
чітке розуміння, які якісні результати отримає економіка і суспільство в цілому. На 
цьому акцентував увагу міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор 
Прасолов під час брифінгу в Кабінеті Міністрів 27 березня. 

За його словами, програма передбачає стимулювання виробництва в тих галузях, 
на продукцію яких є істотний внутрішній і зовнішній попит. Зокрема, це стосується і 
АПК. «Аграрний сектор вже за результатами січня-лютого продемонстрував зростання 
виробництва більш ніж на 5%. На сільськогосподарську продукцію є стабільний попит, 
який постійно зростає. Розвиток цієї галузі не тільки дозволить збільшити обсяги 
виробництва, але і створить інвестиційний попит в суміжних галузях - 
машинобудуванні, харчовій промисловості і т.д. », - зазначив міністр. 

Ще одна важлива мета, яку планується досягти в ході реалізації програми, - 
імпортозаміщення. За словами І.Прасолова, воно планується в таких галузях, як 
виробництво продуктів харчування з високим ступенем переробки, виробництво 
автомобільної та сільгосптехніки. 

АПК-інформ 
 
27.03.2013  
Міндоходів України виступає за диференційований сільгоспподаток замість пільг 
по ПДВ 
 

  Міністерство доходів і зборів України висловлює стурбованість випадками 
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зловживань при використанні податкових пільг в аграрній сфері і називає 
запровадження диференційованого сільськогосподарського податку (залежно від виду 
діяльності) одним з основних способів досягнення фінансової стабільності в галузі. 

У Міндоходів відзначають, що в 2012 р. пільговим режимом оподаткування, що 
передбачає право виробника не платити податок на додану вартість, а залишати його 
для власних фінансових потреб, скористалися 16 тис. сільгоспвиробників. Загальний 
обсяг невиплаченого податку, що залишився в розпорядженні аграріїв, склав 14,7 млрд. 
грн. «Крім того, для виплати компенсації товаровиробникам за продані молоко і м'ясо в 
живій вазі на переробні підприємства на спеціальні рахунки, відкриті в органах 
Держказначейства, було перераховано 1,1 млрд грн податку на додану вартість», - 
повідомили в прес-службі відомства. 

Разом з тим, зазначили в міністерстві, незважаючи на настільки суттєві державні 
преференції, економічної стабільності в галузі так і не досягнуто. «Головною причиною 
тому є використання сільгосппідприємств у схемах ухилення від сплати податків, що 
дозволяють скорочувати надходження з податку на додану вартість підприємствам 
інших галузей», - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства доходів і зборів 
України. 

На доказ наведені приклади ухилення від сплати податків. Зокрема, 
зареєстроване в Києві підприємство в листопаді-грудні 2012 р. і в січні 2013 р. 
постачало продукції на 220,9 млн. грн. і одночасно виписувало податкові накладні 
приватному підприємству у Львівській області, сформувавши, таким чином, 
податковий кредит у розмірі 44,2 млн. грн. Подібними ж махінаціями займалося 
підприємство у Дніпропетровській області: при загальному обороті в 58,8 млн. грн., 
податковий кредит іншим підприємствам склав 11,7 млн. грн. 

Обсяг податкових пільг, закладений до державного бюджету на 2013 р., 
становить 70 млрд. грн. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
25.03.2013  
В Україні планується в 2013-2014 роках перепрофілювати 29 спиртозаводів на 
виробництво біоетанолу 
 

Уряд України планує організувати виробництво біоетанолу на потужностях 
спиртових та цукрових заводів, перепрофілювавши протягом 2013-2014 рр.. 29 
спиртових заводів. Про це йдеться в Програмі активізації розвитку економіки України 
на 2013-2014 рр.. (Постанова Кабінету Міністрів № 187 від 27 лютого 2013 р.). 

При цьому, як наголошується в повідомленні, технологія азеотропної 
ректифікації буде застосована для перепрофілювання 24 заводів (22 - у 2013 р. і 2 - в 
2014 р.), а на решті п'яти заводах буде введена технологія виробництва біоетанолу на 
молекулярних ситах. 

Для реалізації зазначених цілей, за підрахунками Кабміну, необхідно 350 млн. 
грн., з яких 30 млн. грн. планується виділити з місцевих бюджетів, решту суми - з 
інших джерел фінансування. 

Відповідальними за перепрофілювання спиртозаводів Кабмін призначив 
першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та Міністерство аграрної 
політики і продовольства. 

АПК-інформ 
 
25.03.2013  
Мінагропрод України пропонує торгувати зерном, олією і борошном тільки на 
Аграрній біржі 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує ввести 
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обов'язкову торгівлю зерновими, соняшником, соняшниковою олією і борошном через 
електронну торгову систему Аграрної біржі. Відповідний проект постанови Кабінету 
Міністрів оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагропроду. 

Згідно з документом, обов'язковій реалізації на Аграрній біржі підлягають партії 
пшениці, жита, ячменю та кукурудзи обсягом від 180 тонн, соняшникової олії - від 60 
тонн, борошна - від 70 тонн, соняшнику - від 120 тонн. 

Передбачається, що на базі електронної торгової системи Аграрної біржі до 2015 
р. буде запроваджено пілотний проект торгівлі сільгосппродукцією. 

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що його метою є 
"прискорення розвитку біржового товарного ринку в Україні". 

Нагадаємо, на початку 2011 р. Уряд України прийняв рішення, що експорт 
сільгосппродукції з країни буде здійснюватися тільки за умови укладання та реєстрації 
зовнішньоекономічних контрактів на державній Аграрній біржі або на інших товарних 
біржах, яким вона надала право брати участь у біржовій торгівлі. 

Учасники зернового ринку неодноразово піднімали питання про скасування 
цього положення. 31 жовтня 2012 воно було скасоване. 

АПК-інформ 
 
25.03.2013 
 В Україні можуть бути створені агротехнологічні центри – Мінагропрод 
 

Для того щоб кооперативи, одноосібні та фермерські господарства могли мати 
доступ до багатофункціональних агротехнологічного послуг, в Україні планується 
створення спеціальних центрів. Про це 25 березня заявив директор департаменту 
інженерно-технічного забезпечення і сільськогосподарського машинобудування 
Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр Григорович. 

При цьому він зазначив, що багатофункціональні агротехнологічні центри 
дозволять підвищити конкурентоспроможність малого і середнього бізнесу, 
забезпечити ефективне використання наявного технічного парку та його оновлення за 
рахунок кооперування сільгосптоваровиробників. 

АПК-інформ 
 
22.03.2013  
ВР України відправила на доопрацювання закон про включення молока в перелік 
об'єктів державного цінового регулювання 
 

Верховна Рада України на своєму засіданні 21 березня прийняла рішення 
відправити на доопрацювання в профільний комітет закон, що передбачає включення 
молока в перелік об'єктів державного цінового регулювання. 

«За» вказане рішення проголосували 285 народних депутатів при мінімально 
необхідних 226 голосах. 

Цей закон був прийнятий парламентом 7 червня 2012, але Президент України 
наклав на документ вето і повернув його до Верховної Ради. 

Причиною зазначеного рішення стала виникаюча зі вступом закону в силу 
потреба у додаткових витратах з держбюджету на закупівлю, зберігання і 
транспортування зазначеної продукції, що в підсумку може призвести до зростання 
оптових і роздрібних цін на молоко і молочну продукцію. 

Крім того, як вважає президент України, зі вступом закону в силу Аграрному 
фонду України довелося б щорічно закуповувати приблизно 2 млн. тонн молочної 
продукції. При цьому проведення інтервенцій молоком через Аграрну біржу було б 
неможливим у зв'язку з обмеженим терміном його зберігання. 

АПК-інформ 
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22.03.2013  
ВР України відхилила закон про розширення прав Аграрного фонду в сфері 
закупівлі послуг 
 

Верховна Рада України на своєму засіданні 21 березня не змогла подолати вето 
Президента і відхилила закон «Про внесення змін до закону України« Про державну 
підтримку сільського господарства України »(щодо діяльності Аграрного фонду)». За 
подолання вета проголосували 176 народних депутатів при мінімально необхідних 226 
голосах. 

Зазначений закон був прийнятий парламентом 4 липня 2012 і передбачав 
надання права Аграрному фонду України права здійснювати закупівлі послуг із 
зберігання, переробки, транспортування та страхування об'єктів державного цінового 
регулювання в установленому Урядом України порядку. 

Причиною накладення вета Президента України з'явилася та обставина, що, на 
думку Глави держави, прийняття зазначеного закону може призвести до закупівлі 
Аграрним фондом зазначених послуг за цінами, що перевищують ринкові, і усуне 
контроль за даним процесом з боку КМУ. 

АПК-інформ 
 
21.03.2013  
ВР України не змогла подолати вето президента на Закон «Про розвиток 
виробництва і споживання біопалива» 
 

Верховна Рада України на своєму засіданні 21 березня відхилила прийнятий 
раніше закон про розвиток виробництва та споживання біологічного палива в Україні, 
оскільки не змогла подолати вето Президента України на даний документ. 

За ухвалення закону з поправками глави держави проголосували 113 народних 
депутатів при мінімально необхідних 226. 

Нагадаємо, що зазначений закон передбачав підвищення на 20% до 2015 р. 
частки дизельного біопалива з вмістом етилового або метилових ефірів жирних кислот, 
отриманих з рослинних олій та тваринних жирів, до загального обсягу виробництва 
дизпалива в Україні. Також передбачалося збільшення до 20% до 2015 р. частки 
бензинів з вмістом біоетанолу.  

Причиною вета Президента України став той факт, що, на його думку, 
прийнятий закон дублював положення Закону України «Про альтернативні види 
палива». 

АПК-інформ 
 
20.03.2013  
З 19 березня набув чинності Закон України «Про аграрні розписки». 
 

Нагадаємо, що зазначений закон був прийнятий Верховною Радою України 6 
листопада 2012 р. і, згідно з текстом документа, набирає чинності через 2 місяці з дня 
його офіційної публікації, яка відбулася 18 січня ц.р. в газеті «Голос України». 

Законом передбачається надання можливості суб'єктам господарювання 
використовувати у своїй діяльності аграрні розписки, які є товаророзпорядчими 
документами, що встановлюють безумовне зобов'язання боржника по розписці 
здійснити поставку визначеної в цьому документі сільськогосподарської продукції, а 
також якість, кількість, місце і термін її поставки, або оплатити коштів на визначених в 
розписці умовах. 

Укладати аграрні розписки допускається тільки для оформлення зустрічних 
зобов'язань боржника за передані йому до завершення технологічного циклу 
виробництва продукції (предмета аграрних розписок) грошові кошти, поставлені 
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товари, виконані роботи і надані послуги. 
Право отримання аграрних розписок надається виключно суб'єктам 

господарювання, які мають право власності на земельну ділянку сільгосппризначення 
або право користування ним на законних підставах для здійснення виробництва 
сільгосппродукції 

Документ містить також норму, згідно з якою аграрна розписка повинна 
гарантувати виконання зобов'язань боржника за аграрною розпискою запорукою його 
майбутнього врожаю або сільськогосподарських тварин. При цьому 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 
грошових зобов'язань. Остання умова передбачає поділ аграрних розписок на два види: 
товарну і фінансову. 

АПК-інформ 
 
20.03.2013  
МінАПіП України прогнозує зростання валового виробництва агропродукції в 
2013 р. на 8% 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує зростання 
валового виробництва аграрного сектора в 2013 р. на 8%. Це передбачено Державною 
програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр.., повідомив на брифінгу під 
час засідання Уряду міністр аграрної політики і продовольства України Микола 
Присяжнюк. 

«Ми в цьому році прогнозуємо зростання валового виробництва до минулого 
показника в аграрному секторі на рівні 8%. Це також дасть можливість забезпечити 
експортний потенціал і дасть можливість надходження валюти і фінансування аграріїв, 
і, звичайно, зробить певний внесок у валове виробництво нашої економіки », - сказав 
Присяжнюк. 

Міністр нагадав, що основними завданнями, визначеними Програмою 
активізації розвитку економіки, є підтримка національного виробника, технічне 
переоснащення сільського господарства, поліпшення інвестиційного клімату та 
розвиток міжнародного співробітництва. Він зазначив, що для реалізації цих завдань 
передбачено ряд інвестиційних проектів в галузі тваринництва, 
сільгоспмашинобудування і т.д. В цілому, завдяки Програмі, планується збільшити 
прямі іноземні інвестиції в АПК. 

«Завдяки виконанню цих завдань буде підтримано повне забезпечення 
продовольчої безпеки держави. Виробництво валової продукції сільського 
господарства збільшиться до 2014 р. до 260 млрд. грн., обсяг експорту 
сільгосппродукції досягне $ 22 млрд. на рік. Це сприятиме збільшенню надходжень до 
зведеного бюджету до 48 млрд. грн.», - підкреслив Микола Присяжнюк. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
19.03.2013  
Обов'язкове застосування стандартів в Україні слід скасувати – 
Мінекономрозвитку 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує створити 
національний регулюючий орган по стандартизації, а також скасувати обов'язковість 
застосування стандартів та інших нормативних документів у сфері стандартизації. Дані 
пропозиції містяться в розробленій міністерством новій редакції Закону України «Про 
стандартизацію». Текст відповідного законопроекту 18 березня розміщений на 
інтернет-сайті Мінекономрозвитку. 
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У пропонованій редакції закону також передбачено скасування відомчі 
погодження проектів національних стандартів та нормативно-правовового регулювання 
відносин, пов'язаних з розробкою стандартів підприємств (в т.ч. технічних умов). 

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, реалізація зазначених 
пропозицій дасть можливість приведення національної системи стандартизації України 
у відповідність з європейською моделлю для подальшої економічної інтеграції, 
дозволить підвищити якість та конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 
зробить більш прозорими процедури і правила у сфері стандартизації. 

АПК-інформ 
 
18.03.2013  
Мінагрополітики збільшив норми постачання борошна з Аграрного фонду для 
семи областей та м. Севастополь 
 

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 175 від 13 березня 
2013 внесено зміни до об'ємів поставки Аграрним фондом борошна хлібопекарським 
підприємствам для виробництва сортів хліба масового споживання. 

Згідно інформації, розміщеної на сайті фонду, цим рішенням змінені обсяги 
щомісячної потреби борошна для Донецької, Житомирської, Рівненської, Львівської, 
Херсонської, Івано-Франківської, Тернопільської областей та м. Севастополь. Зокрема, 
загальні щомісячні обсяги поставки збільшені до 76,6 тис. т пшеничного і 11,1 тис. т 
житнього борошна, що на 12% більше, ніж було затверджено у минулому наказі. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
18.03.2013  
Зернотрейдери і Мінагрополітики України планують підписати Меморандум на 
2013/2014 МР 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з зернотрейдерами 
планує пролонгувати Меморандум про взаєморозуміння на 2013/2014 маркетинговий 
рік по узгодженню обсягів експорту зерна. Зараз допрацьовуються пропозиції сторін, 
які можуть бути внесені в цей документ. Планується, що Меморандум може бути 
підписаний вже в найближчі місяці. Це і ряд інших питань обговорили глава аграрного 
відомства Микола Присяжнюк з представниками Американської торговельної палати в 
Україні. 

«Ми вже знайшли ефективну форму співпраці з комерційними структурами на 
ринку зерна, зокрема, щодо здійснення експорту. Тому в найближчі місяці ми плануємо 
підписати Меморандум про взаєморозуміння на 2013/2014 маркетинговий рік. 
Звичайно, ми будемо разом з зернотрейдерами його доопрацьовувати », - зазначив М. 
Присяжнюк. 

Також глава відомства додав, що міністерство продовжує вдосконалювати 
нормативно-правову базу для спрощення сертифікації зерна та створення сприятливих 
умов при використанні складських документів на зерно. 

У свою чергу, представники бізнесу відзначили, що Меморандум чітко 
регламентує взаємодію Мінагрополітики з представниками зернового ринку України. 
Вони висловили свою готовність до подальшої співпраці з установою і запропонували 
доопрацювати Меморандум. 

«Одним з найбільших досягнень в історії співпраці між приватним сектором та 
Мінагрополітики став Меморандум про взаєморозуміння за погодженням обсягів 
експорту зернових. Ми б хотіли обговорити можливість його пролонгації на 2013/2014 
маркетинговий рік», - підкреслив президент Американської торговельної палати в 
Україні Хорхе Зукоскі. 

Крім того, учасники зустрічі обговорили низку нормативно-правових аспектів, 
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що стосуються ринку зерна, якості та безпеки харчової продукції, спеціальних режимів 
оподаткування, експортно-імпортних операцій. Сторони також розглянули питання, що 
стосуються програм підтримки обслуговуючих молочних кооперативів. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
15.03.2013  
КМУ до липня 2013 подасть у Раду законопроект про скасування мораторію на 
продаж сільгоспземель 
 

Урядовий законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», 
який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується 
зареєструвати в парламенті до липня 2013 р. Про це заявив голова Державного 
агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко. 

Зокрема, в законопроекті передбачається закріпити норму про мінімальний 
розмір орендної плати за сільгоспземлю, яка складе 3% від нормативно-грошової 
оцінки. При цьому норму пропонується закріпити не як рекомендаційну, а як 
обов'язкову. 

Також планується ввести додаткову плату в розмірі 1% від нормативної 
грошової оцінки земель, яка буде відраховуватися до місцевих бюджетів на розвиток 
територій. 

А для земель державної власності половина цього податку спрямовуватиметься 
до держбюджету і спецфонду для подальшого фінансування викупу паїв у громадян і 
державної підтримки дрібного сільгоспвиробника. 

«Для українських реалій не нормально, коли в господарстві на 10 тис. га працює 
всього 10 чоловік. На селі, крім роботи на землі, фактично немає інших робочих місць. 
Тому законом передбачається встановити мінімальний рівень повної зайнятості на 
одиницю площі з урахуванням природно-кліматичних зон і сформованої структури 
розселення », - зазначив С.Тимченко. 

Також у законопроекті передбачається встановити мінімальний термін оренди 
сільгоспземель на рівні 7 років. 

«Дати можливість купувати право оренди напряму, а не реалізовувати угоди 
через корпоративні права, тобто необхідно ввести вільне відчуження оренди. Також 
потрібно перетворити право оренди в предмет застави в банку і суттєво посилити 
державні гарантії непорушності раніше укладених діючих договорів. На сьогодні 
Держземагентство ініціює введення норм щодо обмеження обсягів оренди 
сільгоспземель. Для регулювання даних відносин цілком достатньо діючих норм 
антимонопольного законодавства», - сказав глава земельного відомства. 

Як повідомлялося, з 20 грудня 2012 року набрав чинності Закон «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж 
земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
13.03.2013  
Мінагропродом визначено порядок ввезення в Україну насіння і садивного 
матеріалу 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України відповідним наказом 
№ 116 від 20.02.13 визначило порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і 
садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідницьких робіт і 
експонування.  

Як наголошується в повідомленні, вказаний документ сприятиме забезпеченню 
селекційного процесу та впровадженню нових досягнень в галузі насінництва. 

Крім того, в Україні буде забезпечено контрольоване ввезення насіння і 
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садивного матеріалу сортів рослин, які не занесені до Реєстру сортів рослин України 
та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку 
для селекційних, дослідницьких робіт і експонування. 

АПК-інформ 
 
12.03.2013  
Аграрний фонд України завершив прийом заявок на укладення форвардних 
контрактів на поставку зерна урожаю 2013 
 

Аграрний фонд повідомив про завершення прийому заявок від 
сільгосптоваровиробників на укладення форвардних біржових контрактів на поставку 
зерна урожаю 2013 р. За інформацією фонду, в ході проведення першого етапу 
форвардної кампанії поточного року виявили бажання реалізувати зерно майбутнього 
врожаю 406 сільгосптоваровиробників. 

У процесі подачі заявок активність аграріїв була дещо вища за минулорічну, що, 
на думку фонду, обумовлено позитивними змінами в процедурі проведення державних 
форвардних закупівель. Середній обсяг пропонованої партії склав 2059 т (у 2012 р. - 
1214 т). 

Сумарно в форвардній кампанії 2013 сільгосптоваровиробниками заявлено 1,1 
млн. т зерна, з них 982 тис. т пшениці, 68 тис. т жита і 50 тис. т ячменю. Найбільшу 
активність виявили аграрії Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Полтавської та 
Запорізької областей. 

Також Аграрний фонд відзначає, що в рамках проведення державних 
форвардних закупівель вже авансовано 775 тис. т зерна, аграріям направлено 700 млн. 
грн. для проведення комплексу весняно-польових робіт. На сьогодні рівень виплати 
авансових платежів становить 70,4%. 

Другий етап державних форвардних закупівель зерна буде проходити в липні-
вересні ц.р. за фактом виконання сільгосптоваровиробниками умов форвардних 
біржових контрактів. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
06.03.2013  
Верховна Рада України розгляне законопроект про лібералізацію обороту і 
зберігання зерна 
 

Парламентарії пропонують спростити торгівлю і оборот зернових. Відразу три 
народні депутати зареєстрували законопроект № 2459 про внесення змін до закону 
"Про зерно та ринок зерна в Україні". 

Законопроектом пропонується повернутися до практики безстрокової 
сертифікації відповідності послуг зерносховищ, а також добровільної сертифікації 
якості зерна та продуктів його переробки. Така практика вже була введена урядом у 
липні 2012 р., проте скасована Верховною Радою у грудні 2012 р. законопроектом, 
яким вносилися зміни до десятки документів, говориться в пояснювальній записці до 
законопроекту. 

На думку глави Української аграрної асоціації Володимира Макара, безстрокова 
сертифікація, до якої пропонується повернутися, не позбавляє державу контролю над 
якістю послуг зі зберігання, оскільки Держсільгоспінспекція може анулювати 
сертифікат у разі, якщо в ході перевірки виявить порушення умов зберігання зерна. 
Скасування обов'язкової перевірки якості зерна також ніяк не вплине на безпеку 
продукції, так як вона забезпечується іншими законами та міжнародними договорами, 
зокрема законом "Про карантин рослин" та угодою з СОТ. 

Обов'язкова сертифікація зерна та елеваторів створює підстави для корупції, 
адже зараз ні одна тонна зерна не може бути переміщена по території України без 
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отримання сертифікату від чиновників, відзначають зернотрейдери. "Деякі перевіряючі 
беруть до $ 2 за сертифікацію кожної тонни потужності елеватора і до $ 2 за 
сертифікацію партії зерна. Виходячи із середніх обсягів врожаю й експорту зернових за 
останні декілька років, можна підрахувати, що витрати трейдерів на неофіційні платежі 
можуть досягати до $ 110 млн. в рік ", - відзначає топ-менеджер однієї з великих 
зерноторгових компаній, що побажав залишитися невідомим. Крім того, існуючий 
порядок отримання сертифікату дозволяє чиновникам заблокувати судно із зерном в 
порту, не видаючи сертифікат. "Втрати трейдера від простою судна можуть становити 
десятки тисяч доларів на добу", - відзначає інший зернотрейдер. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ      
 

ПРОГНОЗ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА 
СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ  В СВІТІ ТА УКРАЇНІ 

У 2012/13 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ 
 
Дем‘янчук В. В.,  
канд. с.-г. наук,експерт ІРАР 

 
За уточненими оцінкамиДепартаменту сільського господарства США  ( березень 

2013 р.) світове виробництво насіння соняшнику у 2012/13 маркетинговому році (МР)  
очікується в обсязі 36,2 млн. т. –на 4,1 млн. т. (на 10,2%) менше від попереднього 
маркетингового року (рис. 1).   

 

 
1. Виробництво насіння соняшнику у 2008/09 – 2011/12 маркетингових роках 
та прогноз на 2012/13 МР. 
 

При цьому оцінки обсягів світового споживання та експорту насіння соняшнику 
у порівнянні з  2011/12 МР зменшені відповідно на 10,7% та 27,5%. Передбачається, що 
світові запаси насіння соняшнику на кінець поточного маркетингового року 
зменшаться на 43,8% (на 700 тис. т.). 
  

 
 
2. Виробництво соняшникової олії у 2008/09 – 2011/12 маркетингових роках та 
прогноз на 2012/13 МР. 
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За такого сценарію прогнозу світове виробництво  соняшникової олії у 2012/13 
МР (рис. 2) становитиме 13,8 млн. т., що менше від минулого року на 1,3 млн. т. (на 
8,6%).Не відбуватиметься суттєвого скорочення обсягів світового споживання 
соняшникової олії, які очікуються на рівні  21,9 млн. т. (на 50 тис. т. менше, ніж у 
2011/12 МР). Також не прогнозується істотного зниження обсягів світової торгівлі 
соняшниковою олією – 6,1 млн. т. проти 6,4 млн. т. у 2011/12 МР. Зменшення світових 
запасів соняшникової олії прогнозується в обсягах 200 тис. т. – до 2,4 млн. т. 

Слід відзначити, що протягом останніх десяти маркетингових років(рис. 3)  
площіпосівів соняшнику в світі збільшилися на 27,3% (на 5,5 млн. га) при тому, що 
виробництво насіння соняшнику зросло в 1,7 рази, виробництво олії – в 1,9 рази, 
експорт олії – у 2,8 рази. При цьому рівень зростання обсягів експорту насіння 
соняшнику становив 28,4%.  

 

 
3. Динаміка площ посіву, обсягів виробництво насіння 
соняшнику,соняшникової олії та їх експорту у 2002/03 – 2011/12 маркетингових 
роках в світі. 
 

Очікується, що найбільшими виробниками насіння соняшнику в світі будуть 
Україна (9 млн. т.), Російська Федерація (7,96 млн. т.), ЄС (6,95 млн. т.), Аргентина (3,2 
млн. т.), Китай (2,25 млн. т.), США (1,26 млн. т.), Туреччина (1,05 млн. т.), Пакистан 
(700 тис. т.), Бірма (700 тис. т.), Індія (670 тис. т.). 

Відповідно, серед найбільших світових виробників соняшникової олії 
визначаються – Україна (3,78 млн. т.), Російська Федерація (2,97 млн. т.), ЄС (2,68 млн. 
т.), Аргентина (1,35 млн. т.), Туреччина (739 тис. т.), Китай (404 тис. т.), Пакистан (346 
тис. т.). 
 Прогнозується, що головними світовими експортерами соняшникової олії 
будуть Україна (3,4 млн. т.), Російська Федерація (900 тис. т.), Туреччина (350 тис. т.), 
ЄС (140 тис. т.).  
 Основні імпортери соняшникової олії у 2012/13 МР – ЄС (1,15 млн. т.), 
Туреччина (700 тис. т.), Єгипет (650 тис. т.), Ірак (250 тис. т.), Іран (210 тис. т.), Китай 
(180 тис. т.), Алжир (180 тис. т.), Узбекистан (120 тис. т.), Південно-африканська 
республіка (100 тис. т.). 

Що стосується України, то, як це було зазначено вище, за оцінками  
Департаменту сільського господарства США  виробництво насіння соняшнику в 
Україні у поточному 
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4. Динаміка виробництва та експорту насіння соняшнику і соняшникової олії 
в Україні протягом 2008/09 – 2011/12 маркетингових роківта прогноз на 2012/13 
МР. 
 
маркетинговому році (рис. 4) становитиме 9 млн. т. (на 1,5 млн. т. або на 14,3% менше, 
ніж у 2011/12 МР), виробництво олії – 3,78 млн. т. (на 570 тис. т. або на 13,1% менше 
від минулого року). Обсяги експорту насіння можуть знизитися на 32 тис. т. (на 11,4%) 
при тому, що прогнозується збільшення  експорту соняшникової олії на 140 тис. т. (на 
4,3%) – до 3,4 млн. т. При цьому прогнозується суттєве зниження  запасів насіння 
соняшнику на кінець поточного маркетингового року.  

 
*При підготовці інформації використано базу даних Департаменту сільського господарства США 
(www.fas.usda.gov). 
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   БЮДЖЕТ 2013 РОКУ ДЛЯ АГРАРІЇВ: ПОТРЕБИ ТА РЕАЛІЇ 
 
Сеперович Н. В.  
канд. ек. наук,  експерт ІРАР  
 

Державним бюджетом України на 2013 рік визначено доходи на рівні 361,5 
млрд. грн., у т.ч. загальний фонд - 315,2 млрд. грн., а спеціальний фонд -  46,3 млрд. 
грн. Податкові надходження складатимуть 300,7 млрд. грн., що становить 82,9%, з них: 
ПДВ  - 154,6 млрд. грн.,  ввізне мито – 15,1  млрд. грн., вивізне мито – 0,2 млрд. грн., 
збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства – 1,18 млрд. грн.   

Загальні видатки з Державного бюджету визначені на рівні 410,7 млрд. грн. 
Для фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва велику роль 

має державна фінансова підтримка, метою якої є забезпечення продовольчої безпеки, 
збереження навколишнього середовища, стимулювання розвитку сільських територій.  

Державним бюджетом України на 2013 рік для аграрного сектору передбачено 
15,6 млрд. грн. проти  17,9 млрд. грн.  у 2012 р.   

Питома вага вказаних видатків у загальних видатках Державного бюджету 
становить 3,7%.  

Довідково: Сукупна державна підтримка на 1 га сільськогосподарських угідь в 
Україні поступово зростає, але залишається на рівні до 100 доларів на 1 га, тоді як в 
США, Канаді та ЄС даний показник коливається в межах 150–700 доларів на 1 га.  

 Коли існує обмеженість бюджетних коштів, то підтримка є недостатньою і не 
враховуються реальні потреби розвитку аграрного сектору. Також слід зазначити, 
що механізми державної підтримки, які застосовуються, є недосконалими і доступ до 
державних ресурсів мають переважно великі товаровиробники, а дрібні і малі такого 
доступу практично не мають.  

Загальні видатки по Міністерству аграрної політики та продовольства України у 
2013 році за рахунок коштів загального фонду бюджету скоротилися на 1,2 млрд. грн. 
або на 20,7%. Найбільше скорочення передбачено на програми підтримки підприємств 
АПК, які були у попередньому році – на 299 млн. грн. або на  24,6%. Збільшення 
видатків передбачено на освіту на 70 млн. грн. або на 3,5 % (табл. 1). 
 
Таблиця 1. Порівняння видатків по Мінагрополітики (за рахунок коштів загального 
фонду бюджету) 
 2012 рік 2013 рік Різниця, +,- 
Всього, млн. грн. 6253 4959 - 1294
у т.ч.  
 загальне керівництво та управління 1356 1325 -31
 програми підтримки підприємств 
АПК 

1217 918 -299

 соціальна сфера села 26 23 -3
 наука 141 89 -52
 освіта 1972 2042 +70

 
Також у 2013 році зменшуються видатки по Міністерству аграрної політики та 

продовольства України за рахунок асигнувань спеціального фонду (табл. 2). Так, на 
підтримку хмелярства, закладання садів, виноградників передбачено лише 100 млн. 
грн. Зменшиться на 82 млн. грн. підтримка галузі тваринництва. 

Відтак, аграрії втратять близько 1,0 млрд грн за рахунок передбаченої 
бюджетної програми код. 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства, 
закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”. При цьому 
Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» 
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передбачає стягування такого збору із цільовим його спрямуванням саме на розвиток 
зазначених галузей. Тому виникає питання прогнозованості та послідовності державної 
політики щодо розвитку конкретної галузі, а також стурбованість за перспективу її 
розвитку.  
 
Таблиця 2. Порівняння видатків по Мінагрополітики (за рахунок асигнувань 
спеціального фонду бюджету) 
 2012 рік 2013 рік Різниця, +,- 
Всього, млн. грн. 11721 10691 - 1030
з них:  
 витрати на Аграрний фонд 766 500 -166
 підтримка хмелярства, заклад. 
садів, виноградників 

1075 100 -975

 підтримка тваринництва 732 650 82
 формування інтервенційного фонду 7200 7200* -

*за рахунок коштів загального фонду бюджету 
 

На рис.1 приведено динаміку запланованих та фактичних видатків за цією 
бюджетною програмою, коли за 2008-2012 рр. фінансування зросло втричі і галузь мала 
серйозну підтримку з боку держави. 
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Рис. 1 Обсяги фінансування за бюджетною програмою 2801350 „Державна 
підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та 
ягідників і нагляд за ними” 

 
У 2012 році окремі програми підтримки з державного бюджету були 

профінансовані повністю – це відшкодування будівництва ферм (152,5 млн. грн.), 
виплата субсидій на 1га посівів (26 млн. грн.), розвиток с.г. кооперативів (5 млн. грн.). 

 Підтримка програм, що стосувалися розвитку тваринництва були 
профінансовані не більше 50-ти відсотків. Не було зовсім виділено коштів з державного 
бюджету на селекцію у тваринництві і рослинництві, підтримку розвитку оптових 
ринків, відшкодування будівництва тепличних господарств.  

Забезпечення аграрного сектору кредитними ресурсами у 2008 році було на рівні 
20,1 млрд. грн., а у 2009 році - 6,8 млрд. грн. Дещо відбулося зростання обсягів 
кредитів для аграрного сектора у 2010-2011 роках, але потреба в кредитних ресурсах не 
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задовольняється. Так, у 2010 році було отримано 10,1 млрд. грн., у 2011 році – 10,4 
млрд. грн. За розрахунками ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН мінімальна  
потреба в кредитах складає в межах 20 млрд. грн.  щороку. 

У 2012 році з державного бюджету на здешевлення кредитів передбачалося 
417,8 млн. грн., а було виділено 364,6 млн. грн. або 87 %. У 2013 році взагалі не 
передбачено фінансування механізму здешевлення кредитів. 

Залишаються не вирішеними головні проблеми залучення кредитних ресурсів 
для аграрного сектору: висока вартість банківських кредитів та складність процедур 
отримання банківських кредитів; законодавство щодо надання у заставу земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення або прав оренди на них; відсутність 
механізму гарантій при залученні кредитів тощо.  

Слід зазначити, що найбільші розміри підтримки сільськогосподарські 
підприємства від держави отримують за рахунок непрямої підтримки – податкових 
пільг по ПДВ. Та, за розрахунками, обсяги податкових пільг сільськогосподарським 
товаровиробникам у 2010-2011 рр. становив близько 10,5-11,2 млрд. грн., у 2012 р – 17 
млрд. грн. (спеціальні режими справляння ПДВ). Такі пільгові механізми стимулюють 
нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва і їх доцільно зберегти для 
аграріїв.  

Висновки та пропозиції. 
Зменшення всіх видатків МінАПП у 2013 році до 2012 року на 13%, у т.ч. за 

рахунок загального фонду – на 20,7%, спеціального – 8,8%. 
Непряма державна підтримка займатиме досить вагому складу підтримки 

аграріїв  і складатиме до 18 млрд. грн. 
До двох третин асигнувань загального фонду Держбюджету України 

приходиться на 4-й квартал року, що не дозволяє прогнозовано розпорядитися цими 
коштами. 

Суттєве зменшення фінансування галузі тваринництва. 
Не передбачено фінансування механізму здешевлення кредитів, обмежені кошти 

для фінансування  розвитку хмелярства, виноградарства, молодих садів і ягідників. 
Виходячи із зазначеного та враховуючи обмеженість бюджетних ресурсів, 

необхідно внести пропозиції до чинного Закону України «Про державний бюджет на 
2013 рік» (по завершенню 1 кв. року) в частині передбачення додаткових видатків для 
фінансування механізму здешевлення кредитів (400 млн. грн.), фінансування  розвитку 
хмелярства, виноградарства, молодих садів і ягідників (600 млн. грн.), селекції 
тваринництва і рослинництва (60 млн. грн.). 
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ВИРОБНИЦТВО СОЇ, РІПАКУ, СОЄВОЇ ТА РІПАКОВОЇ ОЛІЇ В 
СВІТІ ТА УКРАЇНІ У 2012/13 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ. 

 
Ємельянова Ж. Л.,  
канд. геогр. наук, експерт ІРАР  
 

За попередніми оцінками Департаменту сільського господарства США світове 
виробництво сої у 2012/13 маркетинговому році (МР) у порівнянні із попереднім 
маркетинговим роком  збільшиться на 12,3 % (на 29,3 млн. т.) та становитиме 268,0 
млн. т. (рис. 1).  Слід зазначити, що за останні 4 маркетингові роки світові обсяги 
виробництва сої суттєво не змінюються при тому що загальне її споживання поступово 
зростає. Якщо за останні чотири маркетингових періоди споживання сої  зросло на 
7,6% (на 29,7 млн. т.) то його пропозиція - на 3,0% (на 7,8 млн. т.). Обсяг споживання 
порівняно з попереднім періодом зросте на 4,5% (на 18,3 млн. т.) та становитиме 420,1 
млн. т.  На 9,5% зростуть і обсяги торгівлі, які складуть 99,1 млн. т. Кінцеві запаси на 
кінець маркетингового року становитимуть 60,2 млн. т. (на 5 млн. т., або на 9,0% 
більше від попереднього року). 

 

 
1. Виробництво сої в світі у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 2012/13 МР. 

 
Очікується, що основними світовими виробниками сої у 2012/13 МР в світі 

будуть Бразилія (83,5 млн. т.), США (82,055 млн. т.), Аргентина (51,5 млн. т.), Китай 
(12,6 млн. т.), Індія (11,5 млн. т.), Парагвай (7,75 млн. т.), Канада (4,93 млн. т.), Україна 
(2,405 млн. т.), Болівія (2,4 млн. т.), Уругвай (1,9 млн. т.), Російська Федерація (1,88 
млн. т.), ЄС (0,95 млн. т.). 

Серед провідних експортерів сої визначаються США (36,605 млн. т.), Бразилія 
(38,4 млн. т.), Аргентина (10,9 млн. т.), Парагвай (5,4 млн. т.), Канада (3,5 млн. т.), 
Уругвай (1,86 млн. т.), Україна (1,7 млн. т.). 

Головними імпортерами сої в поточному маркетинговому році будуть Китай 
(63,0 млн. т.), ЄС (11,6 млн. т.), Мексика (3,35 млн. т.), Японія (2,75 млн. т.), Тайвань 
(2,4 млн. т.), Індонезія (2,0 млн. т.), Тайланд (1,95 млн. т.), Єгипет (1,55 млн. т.), 
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Туреччина (1,2 млн. т.), Південна Корея (1,15 млн. т.). 
Виробництво сої в Україні має стабільну тенденцію зростання. За останні п’ять 

маркетингових років воно зросло в 3,3 рази. Прогноз виробництва сої на 2012/13 МР 
складає 2, 405 млн. т., що на 0,141 млн. т. (на 6,2%) більше від попереднього року, а це 
8 місце серед світових виробників сої (рис. 2).   

 

 
2. Виробництво сої в Україні  у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 2012/13 МР. 

 
Також зростає споживання на внутрішньому ринку та експорт. За п’ять останніх 

маркетингових років споживання зросло в 3,6 рази. При цьому споживання зростає 
швидше ніж виробництво. Так у 2012/13 МР порівняно з минулим періодом 
споживання зросте на 12,5% та складе 2,675 млн. т. Експорт становитиме 1,7 млн. т., 
що на 27% (на 0,362 млн. т.) більше ніж в попередньому періоді – 7 місце серед 
основних експортерів. Кінцеві запаси на кінець року будуть становити 0,035 млн. т., що 
на 0,235 млн. т. (на 87%) менше від показників попереднього року.  

Соєва олія. Світове виробництво соєвої олії та її споживання зростають. За 
п’ять останніх маркетингових років виробництво соєвої олії зросло на 14,4% (на 5,44 
млн. т.), а споживання на 6,9% (на 3,6 млн. т.). У 2012/2013 маркетинговому році 
виробництво соєвої олії складе 43,2 млн. т., що на 1,8% (на 0,78 млн. т.) більше ніж у 
попередньому періоді (рис. 3). Споживання в поточному маркетинговому році 
порівняно з 2011/2012 МР зросте на 2,7% (на 1,48 млн. т.) і буде становити 55,56 млн. т. 
Експорт складе 8,87 млн. т., що на 4,2% (на 0,355 млн. т.) більше відповідно до 
попереднього маркетингового року. Кінцеві запаси зменшаться на 12,35% (на 0,469 
млн. т.) та становитимуть 3,342 млн.т..  

Очікується, що основними світовими виробниками соєвої олії у 2012/13 МР в 
світі будуть Китай (11,75 млн. т.), США (8,607 млн. т.),  Бразилія (7,08 млн. т.), 
Аргентина (6,87 млн. т.), ЄС (2,16 млн. т.), Індія (1,76 млн. т.), Мексика (0,635 млн. т.), 
Російська Федерація (0,451 млн. т.), Парагвай (0,42 млн. т.), Болівія (0,41 млн. т.).  

Серед провідних експортерів соєвої олії визначаються Аргентина (3,95 млн. т.), 
Бразилія (1,67 млн. т.), США (1,043 млн. т.), ЄС (0,5 млн. т.), Парагвай (0,4 млн. т.), 
Болівія (0,335 млн. т.), Російська Федерація (0,16 млн. т.), Малайзія (0,14 млн. т.). 
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3. Виробництво соєвої олії в світі у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 2012/13 МР. 
 

Головними імпортерами соєвої олії в поточному маркетинговому році стануть 
Індія (1,18 млн. т.), Китай (1,5 млн. т.), Іран (0,48 млн. т.), Aлжир (0,46 млн. т.),  ЄС (0,4 
млн. т.), Марокко (0,39 млн. т.), Бангладеш (0,387 млн. т.), Венесуела (0,365 млн. т.), 
Південна Корея (0,35 млн. т.), Перу (0,325 млн. т.). 

Виробництво соєвої олії, як і сої, в Україні має стабільну тенденцію до 
зростання. За останні п’ять маркетингових років воно зросло на 41,2% (на 35 тис. т.). 
Аналогічну тенденцію показує і споживання соєвої олії. Слід відмітити, що загальне 
споживання знаходиться на рівні виробництва. 

За прогнозом виробництво соєвої олії на 2012/13 МР складе 120 тис. т., що на 18 
тис. т. (на 17,6%) більше від попереднього маркетингового року (рис. 4).   
 

 
4. Виробництво соєвої олії в Україні у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 2012/13 

МР. 
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У 2012/2013 МР порівняно з минулим періодом загальне споживання зросте на 
16,5% (на 17 тис. т.) та складе 120 тис. т. Експорт становитиме 60 тис. т., що на 22,4% 
(на 11 тис. т.) більше ніж в попередньому періоді.  

Насіння ріпаку. Світове виробництво насіння ріпаку (рис. 5) в останні п’ять 
маркетингових років знаходиться приблизно на одному рівні. У 2012/13 
маркетинговому році (МР) становитиме 60,63 млн. т., що на 0,6% менше (на 0,371 млн. 
т.) ніж у попередньому маркетинговому році (рис. 5).  Слід відмітити, що суттєво не 
змінилося загальне споживання. Обсяг споживання порівняно з попереднім періодом 
зменшиться на 5,8% (на 4,725 млн. т.) та становитиме 76,68 млн. т.  На 12,8% (на 1,65 
млн. т.) зменшаться обсяги торгівлі, які складуть 11,24 млн. т. Кінцеві запаси на кінець 
маркетингового року становитимуть 3,09 млн. т., що на 1,82 млн. т., або на 37,0% 
менше від попереднього року. 

Очікується, що основними світовими виробниками насіння ріпаку  у 2012/13 МР 
в світі будуть ЄС (18,8 млн. т.), Китай (13,5 млн. т.), Канада (13,31 млн. т.), Індія (6,8 
млн. т.), Австралія (3,089 млн. т.), Україна (1,204 млн. т.), США (1,112 млн. т.), 
Російська Федерація (1,035 млн. т.). 

Серед провідних експортерів насіння ріпаку визначаються Канада (7,15 млн. т.), 
Австралія (2,4 млн. т.), Україна (1,2 млн. т.).  

Головними імпортерами насіння ріпаку  в поточному маркетинговому році 
будуть ЄС (3,4 млн. т.), Китай (1,8 млн. т.), Японія (2,3 млн. т.), Мексика (1,45 млн. т.), 
Пакистан (0,75 млн. т.),Об’єднані Арабські Емірати (0,65 млн. т.), США (0,408 млн. т.), 
Туреччина (0,15 млн. т.), Канада (0,15 млн. т.).  
 

 
5. Виробництво насіння ріпаку в світі у 2007/08 – 2011/12 маркетингових     
роках та прогноз на 2012/13 МР. 

 
Виробництво насіння ріпаку в Україні уже четвертий маркетинговий рік 

зменшується. У 2012/2-013 МР порівняно з 2008/2009 МР воно зменшиться на 1,669 
млн. т. (на 58,1%). У 2012/13 МР виробництво насіння ріпаку складе 1, 204 млн. т. (на 
0,233 млн. т., або на 16,2% менше від попереднього року) – це 6 місце серед світових 
виробників насіння ріпаку (рис. 6).   

Споживання насіння ріпаку в Україні має аналогічну тенденцію його 
виробництву – воно падає. Практично все обсяги виробництва насіння ріпаку 
експортуються. У 2012/13 МР споживання насіння ріпаку складе 1,277 млн. т., що 
порівняно з минулим періодом менше на 11,4% (на 0,164 млн. т.). Експорт становитиме 
1,2 млн. т., що на 0,7% (на 0,008 млн. т.) менше ніж в попередньому маркетинговому 
році. Такі обсяги експорту забезпечують Україні  3 місце серед основних експортерів. 
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Кінцеві запаси на кінець року будуть становити 0,004 млн. т., що на 0,066 млн. т. (на 
94,3%) менше від показників попереднього року.  

 

 
6. Виробництво насіння ріпаку в Україні у 2007/08 – 2011/12 маркетингових     
роках та прогноз на 2012/13 МР. 
 

Ріпакова олія. Світове виробництво ріпакової олії та її споживання зростають. 
За п’ять останніх маркетингових років виробництво соєвої олії в середньому зросло на 
24,1% (на 4,461 млн. т.), а споживання на 30,3% (на 6,37 млн. т.). В 2012/2013 
маркетинговому році виробництво ріпакової олії складе 23,798 млн. т., що на 2,0% (на 
0,494 млн. т.) менше ніж у попередньому періоді (рис. 7).  

Споживання в поточному маркетинговому році порівняно з 2011/2012 МР 
зменшиться на 1,4% (на 0,413 млн. т.) і буде становити 29,029 млн. т. Експорт складе 
3,799 млн. т., що на 4,0% (на 0,157 млн. т.) менше відповідно до попереднього 
маркетингового року. Кінцеві запаси зменшаться на 16,3% (на 0,278 млн. т.) та будуть 
становити 1,429 млн. т.  

Очікується, що основними світовими виробниками ріпакової олії у 2012/13 МР в 
світі будуть ЄС (9,142 млн. т.), Китай (5,362 млн. т.), Канада (2,92 млн. т.), Індія (2,31 
млн. т.), Японія (0,985 млн. т.), Мексика (0,58 млн. т.),  США (0,541 млн. т.), Пакистан 
(0,415 млн. т.), Російська Федерація  (0,392 млн. т.), Об’єднані Арабські Емірати (0,272 
млн. т.). 

Серед провідних експортерів ріпакової  олії визначаються Канада (2,5 млн. т.), 
США (318 тис. т.), ЄС (270 тис. т.), Об’єднані Арабські Емірати (260 тис. т.), Російська 
Федерація (200 тис. т.), Австралія (100 тис. т.), Республіка Білорусь (90 тис. т.). 

Головними імпортерами ріпакової олії в поточному маркетинговому році 
стануть США (1,633 млн. т.), Китай (0,75 млн. т.), ЄС (0,35 млн. т.), Норвегія (0,25 млн. 
т.),  Канада (0,125 млн. т.), Південна Корея (0,1 млн. т.), Індія (0,095 млн. т.), Мексика 
(0,055 млн. т.),  Гонконг (0,045 млн. т.), Нова Зеландія (0,035 млн. т.). 

Виробництво ріпакової олії в Україні в 2012/13 МР складе 27 тис. т., що на 35 
тис. т. (на 56,4 %) менше від попереднього маркетингового року (рис. 8).  

 У 2012/2013 МР порівняно з минулим періодом загальне споживання 
зменшиться на 38,1% (на 24 тис. т.) та складе 39 тис. т. Експорт становитиме 10 тис. т., 



   
  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 

 

 - 67 - 

 
 
 

Випуск 
№78 

2 квітня 
2013 року 

що на 28,6% (на 4 тис. т.) менше ніж в попередньому періоді. Запаси на кінець 
поточного маркетингового року порівняно з минулим періодом зменшаться на 66,7% 
(на 8 тис. т.) та складуть 4 тис. т.  
 

 
7. Виробництво ріпакової олії в світі у 2007/08 – 2011/12 маркетингових     роках 

та прогноз на 2012/13 МР. 
 

 
8. Виробництво ріпакової олії в Україні  у 2007/08 – 2011/12 маркетингових     
роках та прогноз на 2012/13 МР. 

 
_____________________________________________________________ 

При підготовці інформації використано базу даних Департаменту сільського господарства США 
(www.fas.usda.gov). 
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СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ 
ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2013 РОКУ 

 
Ємельянова Ж. Л.,  
канд. геогр. наук, експерт ІРАР  
 

За даними Державної служби статистики України: 
 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-лютому 2013р. 
порівняно з аналогічним періодом 2012р. становив 105,8%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 110,4%, у господарствах населення – 
101,4%. 

 Поголів’я  великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року збільшилося на 3,7%, в т.ч. в 
сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ зменшилось на 0,5%, в 
господарствах населення збільшилось – на 5,7 %. 

 Зокрема поголів’я корів – зменшилося на 1,0%, в т.ч. в сільськогосподарських 
підприємствах - на 1,4%, в господарствах населення – на 1,0%. 

 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 3,3%, в т.ч. у 
сільгосппідприємствах збільшилось - на  8,9%, в господарствах населення 
зменшилось – на 1,3%. 

 Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств зменшилося – на 0,8 %, в 
т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 10,6%, в господарствах населення – 
збільшилося на 1,3%. 

 Поголів’я птиці – збільшилося на 6,9%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на 
11,0%, в господарствах населення – на 1,6%. 

 На початок березня цього року населення утримувалось 68,9% (торік – 67,4%) 
загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,6% (77,5%); свиней 
– 52,3% (54,8%), овець і кіз – 84,3% (82,6%), птиці всіх видів – 41,3% (43,5%). 

 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-лютому 
поточного року  порівняно з відповідним періодом 2012р. обсяг вирощування 
худоби та птиці збільшено на 13,9%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 3,8%, 
свиней – на 12,2%, птиці – на 16,4%. 

 Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої 
реалізації на забій становило 107,8% (торік – 108,5%). 

 Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та 
нагулі збільшились на 5,9%, свиней – на 2,5%. 

 Виробництво  основних  видів продукції  тваринництва, зокрема реалізація 
худоби та птиці на забій (у живій вазі) в усіх категоріях господарств збільшилось 
на 7,3% (в сільськогосподарських підприємствах збільшилось – на 14,6%, в 
господарствах населення зменшилось – на 0,1%), молока - в усіх категоріях 
господарств збільшилось на 1,3% (в сільськогосподарських підприємствах – на 
3,3% в господарствах населення – на 0,4%), яєць - в усіх категоріях господарств 
збільшилось на 4,4% (в сільськогосподарських підприємствах – на 4,4%, в 
господарствах населення – на 4,3%). 

 Частка виробництва населенням м’яса становила 45,9%, молока – 70,1%, яєць 
– 25,9%.  

 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 
продукції за січень-лютий 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012р. 
збільшився на 1,0%, у т.ч. продукції тваринництва  збільшився на 8,0%, продукції 
рослинництва зменшився на 3% . 

 Обсяг реалізації зернових культур зменшився на 6,4%, зокрема зменшилися 
обсяги реалізації пшениці – на 30,8%, ячменю – на 11,3%, насіння соняшнику – на 
3,0%, ріпаку – на 54,7%; збільшилися обсяги реалізації кукурудзи – на 0,8%, жита 
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– на 54,1%, сої – на 12,3% . 
 Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 11,3 %. Зросли 

обсяги реалізації  великої рогатої худоби – на 9,7%, свиней – на 13,4%, птиці – на 
10,4%, а також  молока – на 2,6%, яєць – на 2,7%.  

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-лютий 2013р. порівняно з 
відповідним     періодом 2012р. зросли на 6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 
23%, тваринництва – знизилися на 3%. У лютому порівняно з січнем п.р. середні 
ціни реалізації сільськогосподарської  продукції  зросли  на  2%,  у т.ч.  продукції  
рослинництва  – на 3%, продукції тваринництва – знизилися на 0,1%.  

 Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 березня 2013р. в 
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 
здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 13,2 млн. т 
зерна (на 37% менше проти 1 березня 2012р.), у т.ч. 4,2 млн. т пшениці, 1,3 млн. т 
ячменю, 6,6 млн. т кукурудзи, 0,3 млн. т жита. Безпосередньо в аграрних 
підприємствах зберігалося 6,3 млн. т зерна (на 36% менше), у т.ч. 1,7 млн. т 
пшениці, 1,0 млн. т ячменю, 2,9 млн. т кукурудзи, 0,1 млн. т жита. 
Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 6,9 млн. т зерна 
(на 38% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 5,0 млн. т (на 41% менше). 
             Запаси насіння соняшнику становили 2,8 млн. т (на 20% менше, ніж на 1   
березня 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) 
зберігалося 1,2 млн. т (на 25% менше), підприємствах, що здійснюють його 
переробку та зберігання, – 1,6 млн. т (на 16% менше, ніж торік). 

 В січні 2013 р. було експортовано аграрної продукції (групи 01 – 24 УКТЗЕД) на 
суму 1,5 млрд. дол. США. При цьому імпортовано продукції, що відноситься до 
цих товарних груп, на суму 618,2 млн. дол. США.      Зокрема: 
- Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження  склав 69,1 млн. 
дол. США (108,7% порівняно з січнем 2012р.), імпорт – 138 млн. дол. США 
(162,2% порівняно з січнем 2012р.). З них експорт живих тварин становив 46,3 
тис. дол. США (17,3% порівняно з січнем 2012р.), м’яса та їстівних продуктів – 
26,6 млн. дол. США (188,4% порівняно з січнем 2012р.), молока та молочних 
продуктів, яєць птиці, натурального меду – 40,4 млн. дол. США (87,2% порівняно 
з січнем 2012р.), риби і ракоподібних – 1,3 млн. дол. США (53,6% порівняно з 
січнем 2012р.). Імпорт відповідно 8,1 млн. дол. США (123,7% порівняно з січнем 
2012р.), 36,5 млн. дол. США (193,8% порівняно з січнем 2012р.), 17,2 млн. дол. 
США (101,6% порівняно з січнем 2012р.), 74,5 млн. дол. США (177,8% порівняно 
з січнем 2012р.); 
- Експорт продуктів рослинного походження склав 796,8 млн. дол. США (173,7% 
порівняно з січнем 2012р.), імпорт – 267,5 млн. дол. США (133,8% порівняно з 
січнем 2012р.). З них експорт зернових культур становив 555,1 млн. дол. США 
(106,2% порівняно з січнем 2012р.), насіння і продуктів олійних рослин – 206,2 
млн. дол. США (155,5% порівняно з січнем 2012р.), продукції борошно-мельно-
круп’яної промисловості – 11,6 млн. дол. США (264,3% порівняно з січнем 
2012р.), овочів – 7,4 млн. дол. США (255,0% порівняно з січнем 2012р.). Імпорт 
відповідно 42,0 млн. дол. США (152,7% порівняно з січнем 2012р.), 40,3 млн. дол. 
США (167,9% порівняно з січнем 2012р.), 1,8 млн. дол. США (94,4% порівняно з 
січнем 2012р.), 13,9 млн. дол. США (186,8% порівняно з січнем 2012р.). 
- Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав 343,4 млн. 
дол. США (121,8% порівняно з січнем 2012р.), імпорт – 26,6 млн. дол. США 
(115,7% порівняно з січнем 2012р.). 
- Експорт готових харчових продуктів склав 291,3 млн. дол. США (141,7% 
порівняно з січнем 2012р.), імпорт – 186,1 млн. дол. США (99,4% порівняно з 
січнем 2012р.). 
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             В товарній структурі продукти рослинного походження становили  
15,5% (збільшення порівняно з січнем 2012р. на 17,2%),  жири та олії тваринного 
або рослинного походження – 6,7% (збільшення на 21,8%), готові харчові 
продукти – 5,7% (збільшення на 41,7%).  
             У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним періодом 
попереднього року збільшилась частка зернових культур з 9,8% до 10,8%, жирів 
та олій тваринного або рослинного походження – з 5,3% до 6,7%, насіння і плодів 
олійних рослин – з 2,5% до 4%. 
           Імпорт продуктів рослинного походження склав 5,2% (збільшення на 
73,7%), готових харчових продуктів – 3,6% (зменшення на 0,6%) від загальної 
вартості імпорту. 
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ВИРОБНИЦТВО ФУРАЖНОГО ЗЕРНА  В  СВІТІ ТА УКРАЇНІ В 
2013 РОЦІ. 

 
Ємельянова Ж.Л.,  
кандидат  геогр. наук, експерт ІРАР  
 

За оцінками експертів ФАО  світове виробництво фуражного зерна у 2012/13 
маркетинговому році (МР) у порівнянні із попереднім маркетинговим роком  
зменшиться на 1,1% (на 12,7 млн. т.) та становитиме 1153,2 млн. т. (рис. 1).  Обсяг 
пропозиції фуражного зерна у поточному маркетинговому році на світовому  ринку 
очікується на рівні 1328,5 млн. т. (на 0,4%  або на 5,5 млн. т. менше від попереднього 
періоду) при його споживанні в розмірі 1166,3 млн. т.  Кінцеві запаси на кінець 
маркетингового року становитимуть 165,3 млн. т. (на 10 млн. т., або на 5,7% менше від 
попереднього року). 

Обсяги торгівлі фуражним зерном на світовому ринку за останні п’ять 
маркетингових років суттєво не зросли і в середньому становили 122 млн. т. Порівняно 
з минулим періодом  в поточному маркетинговому році вони зменшаться на 5,6 % (або 
на 7,4 млн. т.) та складуть 124 млн. т.   

 

 
1. Виробництво фуражного зерна в світі (джерело - ФАО).  

 
Слід зазначити, що обсяги споживання фуражного зерна  мають стабільну 

тенденцію до зростання та випереджають його пропозицію на світовому ринку. Якщо 
за останні п’ять маркетингових періодів споживання зерна  зросло на 5,9% (на 64,6 млн. 
т.) то його пропозиція - на 1,3% (на 16,8 млн. т.).  І у поточному маркетинговому році 
порівняно з 2011/2012 МР експерти ФАО  відзначають  можливість збільшення 
світового споживання зерна на 6,6 млн. т.. 

 Разом з тим, за їх оцінками, із загального обсягу споживання фуражного зерна 
(1166,3 млн. т.) 649 млн. т. (55,6%) буде використано для годівлі тварин, що на 2,3% 
вище від  рівня, який спостерігався протягом 2011 – 12 р. р., що пояснюється 
зростанням прогнозу споживання фуражного зерна у Китаю, США та Російській 
Федерації. При цьому  скорочення споживання зерна пшениці у поточному 
маркетинговому періоді відбуватиметься за рахунок  зменшення використання пшениці 
як фуражу, обсягом до 7%. Це стосуватиметься, головним чином, Китаю та ЄС, в той 
час, як у США  очікується зростання обсягів використання зерна пшениці в якості 
фуражного майже вдвічі. 
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Оцінки виробництва фуражного зерна у 2012/13 МР, зроблені Департаментом 
сільського господарства США, дещо відрізняються від оцінок ФАО -  обсяги його 
виробництва оцінюються на рівні 1124,2 млн. т., що нижче від попереднього року  на 
29,1 млн. т. (на 2,5%), при тому, що обсяги його споживання в світі скоротяться на 12,5 
млн. т. (на 1,2%), а кінцеві запаси на кінець року – на 18,1 млн. т. (на 11%) та будуть 
становити відповідно 1142,3 млн. т. та 146,3 млн. т. Обсяг світової торгівлі очікується 
на рівні 124,6 млн. т., що на 8,4 млн. т. (на 6,3%) менше, ніж у 2011/12 МР.   

В частині наведених оцінок, слід зазначити, що в якісному відношенні вони не 
мають суттєвих  відмінностей. 

З огляду на те, що найбільшу питому вагу  у світовому виробництві фуражного 
зерна сумарно займають кукурудза, ячмінь та овес, при підготовці цієї аналітично-
інформаційної довідки було надано  уваги саме цим культурам. 
Світове виробництво кукурудзи у 2012/13 МР прогнозується в обсязі 854,4 млн. т. (рис. 
2). Це на 28,1 млн. т. (на 3,1%) менше від 2011/12 МР. Доцільно зазначити, що 
протягом 2007/08 – 2011/12 маркетингових років зростання  світового  виробництва 
зерна кукурудзи становило 87,9 млн. т. (11,1%) при зростання обсягів споживання на 
88,4 млн. т. (на 11,4%). 

 

 
2. Світове виробництво зерна кукурудзи  у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 
2012/13 МР (джерело – USDA). 
 

На 2012/13 МР у порівнянні з 2011/12 МР також прогнозується певне зростання 
обсягів споживання кукурудзи – на 11,6 млн. т. (на 1,3%). При цьому очікується 
зменшення його експорту – до 97,5 млн. т.  та зменшення запасів на кінець 
маркетингового року – до 118 млн. т., що відповідно нижче, ніж у 2011/12 МР на 5,9 
млн. т. (на 5,7%) та на 13 млн. т. (9,9%). 

Очікується, що основними світовими виробниками зерна кукурудзи у 2012/13 
МР в світі будуть США (273,8 млн. т.), Китай (208 млн. т.), Бразилія (72,5), ЄС (54,7 
млн. т.), Мексика (21,5 млн. т.), Україна (20,9 млн. т.), Індія (20,6 млн. т.), Південна 
Африка (13,5 млн. т.), Канада (13,1 млн. т.), Індонезія (8,9 млн. т.). 

Серед провідних експортерів кукурудзи визначаються Бразилія (24,5 млн. т.), 
США (24 млн. т.), Аргентина (19,5 млн. т.), Україна (13 млн. т.), Індія (3 млн. т.), 
Південна Африка (2,5 млн. т.), Парагвай (2,4 млн. т.), Російська Федерація (2,3 млн. т.), 
Канада (1,5 млн. т.), ЄС (1 млн. т.). 

До головних імпортерів зерна кукурудзи віднесені Японія (15 млн. т.), ЄС (10 
млн. т.), Мексика (8,5 млн. т.), Південна Корея (8 млн. т.), Єгипет (4,5 млн. т.), Тайвань 
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(4,3 млн. т.), Колумбія (3,5 млн. т.), Іран (3,5 млн. т.), Малайзія (3,1 млн. т.), Алжир (2,8 
млн. т.). 

Для України прогноз виробництва кукурудзи на 2012/13 МР складає 20,9 млн. т., 
що на 1,9 млн. т. (на 8,3%) менше від попереднього року при незначному (на 200 тис. т. 
або на 2,6%) зростанні обсягів споживання, яке може становити 8 млн. т. (рис. 3).   
 

 
3. Виробництво зерна кукурудзи в Україні  у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз 
на 2012/13 МР (джерело – USDA). 

 
При практично не відмінному від минулого року обсязі запасів на кінець року 

(1,02 млн. т. проти 1,05 млн. т.) прогнозується, що обсяги експорту кукурудзи з України 
зменшаться до 13 млн. т. (на 2,2 млн. т. або на 14,5% нижче, ніж у 2011/12 МР).   

Світове виробництво зерна ячменю у 2012/13 МР Департаментом сільського 
господарства США прогнозується в обсязі 130,2 млн. т. при рівні споживання 133,2 
млн. т., експорту – 18,3 млн. т. та кінцевих запасів на кінець року – 19,8 млн. т., що 
відповідно на 4 млн. т. (на 3%), 3 млн. т. (на 2,2%), 3,1 млн. т. (на 14,5%)  та 2,8 млн. т. 
(на 14,1%) менше від показників попереднього року (рис. 4).  

Слід також зазначити, що цей сегмент світового ринку відзначається суттєвою 
стабільністю та збалансованістю попиту та пропозиції, про що свідчить відсутність 
протягом достатньо значного періоду певних суттєвих збурень та коливань.  

Також в цілому стабільним є перелік  провідних виробників ячменю. У 2012/13 
МР прогнозується їх наступний склад – ЄС (54,5 млн. т.), Російська Федерація (14 млн. 
т.), Канада (8 млн. т.), Австралія (7 млн. т.), Україна (6,9 млн. т.), Туреччина (5,5 млн. 
т.), Аргентина (5,5 млн. т.), США (4,8 млн. т.), Іран (3,4 млн. т.), Китай (2,6 млн. т.). 

Як провідні експортери у  2012/13 МР визначаються Аргентина (4 млн. т.), 
Австралія (3,8 млн. т.), ЄС (3,7 млн. т.), Україна (2,5 млн. т.), Російська Федерація (2,3 
млн. т.), Канада (1,5 млн. т.), Казахстан (200 тис. т.), США (200 тис. т.). 

Основними імпортерами ячменю у 2012/13 МР будуть наступні країни – 
Саудівська Аравія (7,5 млн. т.), Китай (2,4млн. т.), Японія (1,3 млн. т.), Іран (1 млн. т.), 
Йорданія (700 тис. т.), Марокко (500 тис. т.), Російська Федерація (500 тис. т.), США 
(450 тис. т.), Бразилія (300 тис. т.), Туніс (300 тис. т.), Об’єднані Арабські Емірати (300 
тис. т.).  
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4. Світове виробництво зерна ячменю у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 
2012/13 МР (джерело - USDA). 
 

 
5. Виробництво зерна ячменю в Україні  у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 
2012/13 МР (джерело - USDA). 
 

Для України (рис. 5) виробництво зерна ячменю у 2012/13 МР прогнозується в 
обсязі 6,94 млн. т., рівень його споживання – 5 млн. т. при обсязі кінцевих запасів 940 
тис. т., що відповідно на 23,7% (2,16 млн. т.), 20,6% (1,3 млн. т.) та 21,7% (260 тис. т.) 
нижче від попереднього маркетингового року. При цьому можливий обсяг експорту 
ячменю прогнозується в розмірі 2,5 млн. т., що на 13,6% (300 тис. т.) більше від 2011/12 
МР.   

Світове виробництво вівса у 2012/13 МР прогнозується в обсязі 20,7 млн. т. Це 
майже на 2 млн. т. (8,4%) менше від попереднього маркетингового року. Прогноз 
обсягів його  споживання становить 21,6 млн. т. (на 400 тис. т. нижче, ніж у 2011/12 
МР).  Очікується зменшення експорту вівса на 200 тис. т. (на 8,7%) при скороченні 
запасів на кінець року  на 900 тис. т. (25% у порівнянні з 2011/12 МР). 
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6. Світове виробництво зерна вівса  у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 
2012/13 МР (джерело - USDA). 
 

 
7. Виробництво зерна вівса в Україні  у 2007/08 – 2011/12 МР та прогноз на 
2012/13 МР (джерело - USDA). 
 

Для України прогноз виробництва зерна вівса складає 630 тис. т., що на 124 тис. 
т. (на 24,5%) більше, ніж у 2011/12 МР. Також прогнозується, що рівень його 
споживання збільшиться на 100 тис. т. (на 20%) та становитиме 600 тис. т. При цьому 
запаси на кінець маркетингового року збільшаться на 25 тис. тонн та становитимуть 78 
тис. т.  Найбільші обсяги вівса в поточному маркетинговому році будуть вироблені ЄС 
(7,6 млн. т), Росією (4,03 млн. т), Канадою (2,7 млн. т), Австралією (1,05 млн. т), США 
(929 тис. т). 

Провідними експортерами вівса за прогнозом будуть Канада (1,7 млн. т), 
Австралія (150 тис. т), Чилі (100 тис. т.), ЄС (100 тис. т). 

Основними імпортерами вівса  стануть США (1,6 млн. т), Мексика (75 тис. т), 
Японія (60 тис. т), Китай (50 тис. т), Швейцарія (50 тис. т), Південна Африка (25 тис. 
т.). 

____________________________________________________________ 
* При підготовці інформації використано базу даних Департаменту сільського господарства США 
(www.fas.usda.gov). 


