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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 
 

Ø ПОСТАНОВА № 706 від 06.08.2008 р. Про внесення 
змін до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для розвитку тваринництва  

Установити, що підвищені розміри виплат тваринницької дотації до закупівельної ціни 
на один кілограм живої ваги молодняку великої рогатої худоби підвищеної кондиції, 
кондиційних свиней та птиці свійської, вирощеної та реалізованої на м’ясо, застосовуються з 1 
серпня 2008 року. 

Міністерству аграрної політики подати Міністерству фінансів пропозиції щодо 
перерозподілу в установленому порядку коштів за бюджетними програмами в обсязі 280 млн. 
гривень з метою збільшення видатків для виплати тваринницької дотації. 

http://www.agroperspectiva.com 
 

Ø ПОСТАНОВА № 705 від 06.08.2008 р. Про 
запровадження режиму державних заставних закупівель зерна 

Відповідно до статті 12 Закону України “Про державну підтримку сільського 
господарства України” Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Аграрному фонду запровадити режим державних заставних закупівель зерна. 
2. Затвердити Порядок надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних 

заставних закупівель зерна, що додається. 
3. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів під час підготовки 

проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для надання 
Аграрним фондом бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель 
зерна. 

ПОРЯДОК надання бюджетних позик із застосуванням режиму 
державних заставних закупівель зерна 
1. Бюджетна позика надається із застосуванням режиму державних заставних закупівель 

зерна (далі — бюджетна позика) Аграрним фондом виробникам зерна, яке є об’єктом 
державного цінового регулювання, щороку у період з 1 липня поточного до 31 квітня 
наступного бюджетного року під заставу такого об’єкта в межах коштів, передбачених у 
державному бюджеті, але не вище 80 відсотків вартості застави, розрахованої з розміру 
встановленої мінімальної закупівельної ціни. 

2. Аграрний фонд оприлюднює у засобах масової інформації відомості про розміри 
бюджетних позик. 

3. Виробник зерна, яке є об’єктом державного цінового регулювання, що виявив 
бажання отримати бюджетну позику (далі — позичальник), подає Аграрному фонду або його 
регіональному відділенню заявку та документи, що підтверджують відповідність позичальника 
вимогам, встановленим Законом України “Про державну підтримку сільського господарства 
України”. 

Форму заявки та перелік необхідних документів визначає Аграрний фонд. 
4. Аграрний фонд протягом п’яти робочих днів після надходження заявки та документів 

приймає рішення про надання або про відмову в наданні бюджетної позики та інформує про це 
позичальника. 

Рішення про надання бюджетної позики приймається за умови наявності у державному 
бюджеті коштів. 

http://www.agroperspectiva.com
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У рішенні про надання бюджетної позики зазначається перелік і місцезнаходження 
сертифікованих зернових складів, складські свідоцтва або складські квитанції яких 
приймаються для оформлення застави. 

5. Позичальник протягом п’яти робочих днів після надходження повідомлення про 
надання бюджетної позики забезпечує доставку зерна на сертифікований зерновий склад, 
укладає з Аграрним фондом кредитний договір та передає йому складське свідоцтво або 
складську квитанцію. 

Кредитний договір укладається на строк, визначений сторонами у договорі, але не 
більш як на один маркетинговий період. 

6. Аграрний фонд здійснює перерахування коштів державного бюджету для надання 
бюджетної позики протягом трьох операційних днів після підписання кредитного договору 
відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого 
Державним казначейством. 

7. Аграрний фонд забезпечує ведення обліку зерна, що надійшло як застава відповідно 
до кредитного договору. 

http://www.agroperspectiva.com 
 

Ø РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1082-р від 06.08.2008 р. Про 
заходи щодо прискорення відшкодування податку на додану 
вартість експортерам зерна 

ДПА в тижневий строк внести до власних актів зміни щодо спрощення порядку 
відшкодування відповідно до законодавства податку на додану вартість зернотрейдерам — 
експортерам зерна, придбаного безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників за 
біржовими цінами, але не нижче встановлених мінімальних закупівельних цін, для прискорення 
такого відшкодування. 

http://www.agroperspectiva.com 
 

Ø П О С Т А Н О В А  N 729 від 20.08.2008 р.  Про заходи 
щодо активізації   роботи з розвитку тваринництва   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Міністерству аграрної  політики,  Міністерству  економіки, Міністерству   фінансів   

разом   з   Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими державними  адміністраціями та Українською академією аграрних 
наук розробити  проект  Державної  програми  розвитку  тваринництва  на період   до   2015   
року   та  відповідні  регіональні  програми, передбачивши,   зокрема,   забезпечення    
населення    продуктами харчування  тваринного  походження  на  рівні  фізіологічних  норм 
споживання та формування експортного потенціалу.  

     2. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям:  

     забезпечити в  установленому  порядку  пріоритетне  виділення земельних  ділянок  
для  будівництва   і   організації   належного функціонування  тваринницьких  та  птахівничих  
комплексів і ферм, комбікормових заводів,  а також інфраструктури об'єктів  аграрного ринку;  

     вжити заходів  для оптимізації процедури погодження проектної документації   і   
видачі   дозволів   на   будівництво   об'єктів сільськогосподарського    призначення   та   
об'єктів   зазначеної інфраструктури.  

     3. Державній податковій  адміністрації  забезпечити  протягом п'яти   робочих  днів  з  
моменту  подання  податкової  декларації відшкодування податку на додану вартість у  
передбаченому  законом порядку   підприємствам,   які   відповідають  умовам,  визначеним 
підпунктом 6.2.6 пункту 6.2 статті  6,  пунктами  11.21  та  11.29 статті 11   Закону   України  
"Про  податок  на  додану  вартість" ( 168/97-ВР ),  у межах сум податку на додану вартість,  
сплачених під   час  ввезення  на  митну  територію  України  технологічного обладнання,  
збірних будівель  та  складної  сільськогосподарської техніки, вантажних автомобілів.  

     Міністерству економіки,  Міністерству фінансів,  Міністерству аграрної політики та 
Міністерству  юстиції  підготувати  і  внести Кабінетові  Міністрів  України узгоджені 

http://www.agroperspectiva.com
http://www.agroperspectiva.com
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пропозиції щодо зменшення ставок ввізного мита на племінну худобу і товарну  худобу  
м'ясних порід.  

     4. Міністерству  аграрної  політики,  Міністерству фінансів і Міністерству економіки 
під час підготовки  пропозицій  до  проекту Закону   України  "Про  Державний  бюджет  
України  на  2009  рік" передбачити:  

     надання бюджетної     підтримки     особистим      селянським господарствам;  
     державну підтримку       створення      і      функціонування сільськогосподарських 

обслужувальних  кооперативів  із  заготівлі, переробки  та  збуту  продукції тваринництва,  
штучного осіменіння тварин,  створення і утримання  культурних  пасовищ  та  суб'єктів малого 
підприємництва на селі;  

     відшкодування підприємствам агропромислового комплексу, вищим навчальним  
закладам  та  науковим  установам  аграрного   профілю відсоткових  ставок  за  користування 
кредитом у розмірі подвійної облікової  ставки  Національного  банку,   але   не   більше   ніж 
передбаченої  банком  у  кредитному  договорі,  за  рахунок коштів державного бюджету для 
будівництва і  реконструкції  тваринницьких та птахівничих комплексів і ферм,  закупівлі 
племінного молодняку, техніки та технологічного обладнання;  

     придбання племінної худоби  і  птиці  на  умовах  фінансового лізингу.  
     5. Міністерству  аграрної політики,  Міністерству економіки і Державному комітету з 

питань технічного регулювання  та  споживчої політики:  
     забезпечити впровадження   з   1   січня  2009  р.  державних стандартів  на  ковбаси  

сирокопчені  та   сиров'ялені,   смажені, напівкопчені, варені, сосиски, сардельки, хліби м'ясні;  
     розробити та  подати до 1 січня 2009 р.  Кабінетові Міністрів України проекти 

технічних регламентів продукції тваринництва.  
     6. Міністерству аграрної  політики  і  Міністерству  фінансів звернутися  до 

Національного банку та Асоціації українських банків з проханням розглянути питання щодо:  
     продовження строків    повернення     кредитів,     залучених сільськогосподарськими  

підприємствами  для  розвитку  виробництва продукції тваринництва;  
     зменшення ставок за кредитами,  залученими  для  капітального будівництва  та  

реконструкції  тваринницьких  комплексів  і ферм, придбання  племінного  поголів'я   
сільськогосподарських   тварин, закупівлі обладнання для тваринництва.  

     7. Державній  податковій  адміністрації разом з Міністерством аграрної   політики,   
Міністерством    фінансів,    Міністерством внутрішніх  справ,  Міністерством  економіки  та  
Державною митною службою провести суцільну перевірку підприємств,  які ввозили з-за 
кордону  і  переробляли у 2008 році м'ясо на давальницьких умовах, та  в  разі  виявлення  
фактів   порушення   законодавства   вжити передбачених законом заходів.  

     8. Міністерству  економіки,  Міністерству  аграрної політики, Міністерству  фінансів,   
Державній   митній   службі,   Державній інспекції  з  контролю  за  цінами  та 
Антимонопольному комітетові забезпечити у двотижневий  строк  проведення  суцільної  
перевірки підприємств   -  імпортерів  м'яса  і  м'ясопродуктів  на  предмет відповідності цін на 
імпортовану  продукцію  цінам,  що  діють  на європейському  ринку,  та підприємств - 
виробників готових м'ясних виробів на предмет  необґрунтованого  завищення  оптово-
відпускних цін, вжити відповідних заходів.  

     9. Міністерству   аграрної  політики  разом  з  Міністерством економіки, 
Міністерством фінансів, Міністерством охорони здоров'я, Державним комітетом ветеринарної 
медицини,  Державною інспекцією з контролю за цінами,  Антимонопольним комітетом,  
Державною  митною службою   із   залученням   Національного  аграрного  університету 
провести перевірку відповідності  імпортованого  м'яса  і  м'ясної продукції  нормативам  якості  
та безпечності,  вжити заходів щодо запобігання ввезенню на територію України низькоякісної 
продукції.  

     10. Державному комітетові з питань технічного регулювання  та споживчої   
політики   із   залученням   Національного   аграрного університету забезпечити проведення 
незалежної  експертизи  якості продукції  тваринництва  та  продуктів  її  переробки  у  порядку, 
визначеному Законом   України   "Про   захист   прав   споживачів" ( 1023-12 ).  
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     11. Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласним і  Севастопольській  міській  державним адміністраціям забезпечити:  

     впровадження сучасних   технологій   виробництва   екологічно чистої продукції 
тваринництва та продуктів її переробки;  

     підвищення ефективності роботи суб'єктів племінної справи  із збереження  та  
раціонального  використання племінних (генетичних) ресурсів сільськогосподарських тварин 
вітчизняної селекції.  

     12. Міністерству аграрної політики  і  Міністерству  фінансів вирішити  питання 
щодо розроблення порядків використання бюджетних коштів,  спрямованих  на  підтримку  
агропромислового   комплексу, строком не менш як на п'ять років.  

     13. Міністерству  аграрної політики,  Міністерству фінансів і Міністерству  
економіки  підготувати  пропозиції  щодо  визначення додаткових  джерел  фінансування  
розвитку тваринництва за рахунок коштів міжнародних фінансових установ та іноземних 
банків, а також щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій на 
задоволення потреб агропромислового комплексу.  

     14. Міністерству    фінансів    підготувати    за    поданням Міністерства аграрної 
політики,  інших заінтересованих центральних та  місцевих   органів   виконавчої   влади,   
органів   місцевого самоврядування  пропозиції  щодо  внесення  змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін  до деяких   законодавчих   актів   
України"   (   107-17  )  стосовно забезпечення фінансування в поточному  році  визначених  
згідно  з цією постановою завдань розвитку тваринництва, передбачити під час складання 
проекту Державного бюджету України на відповідний рік за відповідними  програмами  кошти  
для  фінансування  тваринництва і племінної  справи  згідно  з  визначеними  основними   
показниками розвитку, а також створення і забезпечення діяльності Українського науково-
виробничого центру незалежної експертизи якості і  безпеки продукції   агропромислового   
комплексу   та   довкілля  на  базі Української    лабораторії    якості    і    безпеки     продукції 
агропромислового комплексу Національного аграрного університету та формування філій 
зазначеного Центру.   

http://zakon.rada.gov.uа 
 
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
 

Ø Н А К А З  N 168 від 15.07.2008р. Про внесення змін до 
Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і 
зберігання   державних актів на право власності на земельну 
ділянку і право постійного користування земельною ділянкою 
та договорів оренди землі . 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2008 р. за N 771/15462 . 
"Заповнення державних  актів  на  право власності на земельну ділянку та на право  постійного  
користування  земельною  ділянкою покладається на Державне підприємство "Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" та 
його структурні підрозділи".  

http://zakon.rada.gov.uа 
 

      
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
  

Ø УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  № 725/2008 19 серпня 2008 р.Про 
невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та 
земельних часток (паїв). 

З метою посилення захисту права власності громадян на землю, створення сприятливих 
умов для ефективного господарювання на ній, формування сталого землекористування, 
удосконалення системи оцінки землі та платності землекористування постановляю:  

http://zakon.rada.gov.u
http://zakon.rada.gov.u
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Випуск 
№1 

серпень 
2008 року 

1. У статті 1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 року № 92 «Про додаткові 
заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток 
(паїв)» (зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2002 року № 830) слова та цифри «у 
розмірі не менше 1,5 відсотка» замінити словами та цифрою «у розмірі не менше З відсотків».  

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Указом та прийняти рішення, що випливають із цього Указу.  

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.  
Президент України Віктор ЮЩЕНКО  
http://www.president.gov.ua 
 

 

http://www.president.gov.ua
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Випуск 
№1 

серпень 
2008 року 

2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Ø 21.08.2008  
Повідомлення про оприлюднення проекту ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та інших 
законодавчих актів» 

 
Мінагрополітики розробило проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та інших законодавчих актів» 
з метою забезпечення державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, а також реалізації положень чинного закону щодо неприбутковості 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та визначення їх як неприбуткових 
організацій. 

Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх 
об’єднань приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту на сайті 
Мінагрополітики України (www.minagro.ua, розділ “Регуляторні акти”) в письмовій формі. 

Одночасно зауваження та пропозиції можуть бути надіслані до 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. 

Поштова адреса : 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. 
Електронна адреса : mail@dkrp.gov.ua. 
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про сільськогосподарську кооперацію» та інших законодавчих актів» розроблено з метою 
забезпечення державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а 
також реалізації положень чинного закону щодо неприбутковості сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів та визначення їх як неприбуткових організацій. 

Кооперація на селі є основою для подальшого розвитку 
інфраструктури аграрного ринку. Проте наявна на сьогоднішній день мережа інфраструктурних 
формувань, зокрема, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, за обсягами надання 
послуг та їх якістю не задовольняє зростаючих потреб сільськогосподарських 
товаровиробників, особливо власників особистих селянських i фермерських господарств, 
покупців (споживачів) їх продукції та сільського населення в цілому.  

Прийняття цього Закону дасть поштовх створенню та ефективному 
функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, ліквідує перешкоди на 
шляху їх державної реєстрації як неприбуткової організації, передбачить розробку державної 
цільової програми підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, також 
сприятиме:  

- розширенню доступу сільськогосподарських товаровиробників, 
особливо особистих селянських та фермерських господарств, до агросервісних послуг; 

- удосконаленню для сільськогосподарських товаровиробників 
процесу реалізації продукції, більш ефективному використанню каналів збуту продукції, 
досягненню міцних позицій на ринку сільськогосподарськими товаровиробниками та їх 
адаптацію за допомогою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до умов ринкової 
економіки; 

- зменшенню кількості посередників при реалізації 
сільськогосподарської продукції; 

- створенню додаткових робочих місць у сільській місцевості, 
поліпшенню соціального захисту сільського населення, підвищенню рівня життя на селі. 

Міністр аграрної  
політики України   Ю.Ф. Мельник 
http://www.minagro.gov.ua 
 
 

http://www.minagro.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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серпень 
2008 року 

Ø 01.08.2008  
Повідомлення про оприлюднення проекту РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   «Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми підтримки особистих селянських господарств на період до 2015 року» 

Мінагрополітики на виконання статті 10 Закону України «Про 
особисте селянське господарство» та доручення Кабінету Міністрів України від 24.06.2008 № 
32082/1/1-08 розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Концепції Державної цільової програми підтримки особистих селянських господарств на 
період до 2015 року». 

Зауваження від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань 
приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту на сторінці в мережі Internet. 

Пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань 
надаються в письмовій формі. 

Одночасно зауваження та пропозиції можуть бути надіслані до 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. 

Поштова адреса : 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. 
Електронна адреса : mail@dkrp.gov.ua 
Мета Програми полягає в підтримці виробництва та реалізації 

найбільш трудомістких, капіталомістких і дефіцитних видів продукції в особистих селянських 
господарствах, ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва та інших видів 
діяльності на селі,  підвищення зайнятості та добробуту сільського населення.  

Виконання Програми підтримки особистих селянських господарств 
буде здійснено шляхом посилення державної підтримки розвитку аграрного виробництва і 
сільських територій. 

Основні шляхи досягнення мети програми: забезпечення 
рівноправних умов функціонування і розвитку різних форм господарювання; розвиток 
конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва на основі його інтенсифікації,  
кооперації та інтеграції; створення механізму державної підтримки особистих селянських 
господарств; підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 
кредитних спілок; створення умов для розширення сфери трудової зайнятості на селі і 
підвищення доходів сільських жителів; надання соціально спрямованих дорадчих послуг. 

Прийняття проекту розпорядження дасть змогу особистим 
селянським господарствам отримувати державну підтримку. 

В.о. Міністра аграрної політики України   Ю.Я. Лузан 
http://www.minagro.gov.ua 
 
 
 

Ø 12.08. 2008  
Повідомлення про оприлюднення проекту ПОСТАНОВИ 

КАБІНЕТУ МІНІСРІВ УКРАЇНИ “Про внесення змін до Порядку використання у 2008 році 
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки 
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів”  

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін 
до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм 
здешевлення кредитів” підготовлено за результатами наради у Прем'єр-міністра України Ю.В. 
Тимошенко, яка відбулася 5 серпня поточного року з питань врегулювання ситуації на ринку 
зерна з метою забезпечення ефективного використання врожаю 2008 року, проблеми і шляхи її 
розв'язання, а також з метою удосконалення механізму надання компенсації кредитних ставок 
за кредитами комерційних банків 

Необхідність прийняття постанови Кабінету Міністрів України 
"Про внесення змін до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через 

mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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механізм здешевлення кредитів" зумовлена необхідністю підтримки вітчизняних 
сільгосптоваровиробників та фінансового оздоровлення Державної акціонерної компанії "Хліб 
України".  

Прийняття даного нормативно-правового акту дозволить за 
рахунок залучення додаткових кредитних ресурсів на пільгових умовах (за рахунок компенсації 
частини відсотків) значно поповнити обігові кошти Компанії, а також активізувати її 
фінансово-господарську діяльність на ринку зерна та продуктів його переробки через 
завантаження виробничих потужностей її дочірніх підприємств здійснення, що в кінцевому 
результаті позитивно вплине на її фінансовий стан та стане дієвим підґрунтям її фінансового 
оздоровлення. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення 
кредитів” обговорювався на селекторних нарадах та круглих столах, а також був розміщений в 
мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики України 
www.minagro.gоv.ua  

В.о.Міністра аграрної політики України         Ю.Я.Лузан 
http://www.minagro.gov.ua 
 
 
 

Ø 14.08.2008 
Повідомлення про оприлюднення проекту ПОСТАНОВИ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ „ Про затвердження платних послуг, які можуть 
надаватися державними інспекціями захисту рослин” 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений на 
виконання Закону України від 14.10.1998 р. № 180-ХІV «Про захист рослин» з метою 
своєчасної організації обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, 
рослинності закритого ґрунту, розробки прогнозів, виявлення і своєчасного інформування про 
наявність і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур’янів. 

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

Міністерство аграрної політики України, 
вул. Хрещатик 24, 
м. Київ,  
01001 
E-mail: golovzah@i.com.ua; viddilktp@ukr.net 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та 

підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 
E-mail: mail@dkrp.gov.ua 
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений з 

метою своєчасної організації обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, 
насаджень, рослинності закритого ґрунту, розробки прогнозів, виявлення і своєчасного 
інформування про наявність і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур’янів; 

Проведення заходів боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами 
дає можливість сільгосптоваровиробникам зберегти 7-10 центнерів з гектара зернових, 95-
цукрових буряків, 45-картоплі, інше. Всього зберегти продукцію на суму понад 5,1 млрд. 
гривен в рік. Кожна гривня вкладена в затрати на захист рослин має окупність в 3-4 рази. 

Відстеження результативності запропонованої постанови Уряду 
буде здійснюватися шляхом аналізу квартальної та річної звітності державних організацій 
захисту рослин. Також аналізу впливу застосування засобів захисту рослин у суб'єктів 

http://www.minagro.g
http://www.minagro.gov.ua
mailto:golovzah@i.com.ua;
mailto:viddilktp@ukr.net
mailto:mail@dkrp.gov.ua
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господарювання різних форм власності шляхом документальних підтверджень за запитом 
органів виконавчої влади в сфері захисту рослин. 

Заступник Міністра  С.І. Мельник 
http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 14.08.2008  
ПОВІДОМЛЕННЯ “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року № 508” 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року № 508” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
19 квітня 2004 року № 508” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство 
аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Повний пакет матеріалів до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року 
№ 508” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики 
України: www.minagro.kiev.ua 

Зазначений проект постанови вноситься з метою виконання вимог 
статті 15 Закону України “Про виноград та виноградне вино”, Указу Президента України від 9 
лютого 2004 року №175/2004 „Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які 
сприяють злочинним проявам і корупції” було прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2004 року № 508 „Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних 
або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів”. Зазначеним порядком 
передбачено за рішенням спеціально утворених комісій на місцях.  

Разом з тим, контроль за виробництвом та обігом алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів, а також порядок оподаткування їх акцизним збором визначається 
Законами України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” та „Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, а порядок знищення небезпечних алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів відповідно до Законів України „Про вилучення з обігу, 
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної 
продукції” і „Про безпечність та якість харчових продуктів”.У відповідності до зазначених 
законів алкогольні напої, показники якості яких не відповідають зазначеним показникам у 
нормативних документах, а також такі, якість яких знизилася внаслідок пошкодження чи 
деформування тари, наявності сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені, а 
також такі, що не можуть бути належним чином ідентифіковані (фальсифіковані, контрабандні, 
безхазяйні та такі, на які відсутні супровідні документи виробника або власника, що 
підтверджують їх походження), можуть бути перероблені на спирт технічний, який 
використано в подальшому на нехарчові цілі. 

В. о. Міністра аграрної Політики України Ю.Я. Лузан  
http://www.minagro.gov.ua 
 

 
Ø 20.08.2008 

Повідомлення про оприлюднення проекту РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КАБІНЕТУ МІНІСРІВ УКРАЇНИ „Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
біологізації захисту рослин на 2008-2012 роки” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми біологізації захисту рослин на 2008-2012 роки” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України 18 серпня 2008 року оголошує 
про його публікацію. 

 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
http://www.minagro.gov.ua
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Програма розвитку екологічно-безпечного біологічного методу 
захисту сільськогосподарських культур від шкідливих об`єктів на 2008 – 2012 роки дозволить 
створити додаткові робочі місця в агропромисловому комплексі, стабілізацію і нарощування 
обсягів валового виробництва вітчизняних біологічних препаратів, що забезпечить одержання 
екологічно чистої та економічно вигідної сільськогосподарської продукції, відтворення, 
підвищення та охорону родючості грунтів, збереження корисної ентомофауни, зменшення 
пестицидного навантаження на ґрунти, конкурентоспроможність продукції рослинництва і 
продуктів її переробки.Повний пакет документів до проекту розпорядження Кабінету Міністрів 
України розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики 
України. 

Проект програми розроблений в зв’язку із вступом до СОТ, 
доцільністю входження України в світовий та Європейський ринки органічної продукції 
рослинництва і тваринництва, виробленої по біологічним технологіям без використання засобів 
хімізації, або з мінімальним використанням хімічних препаратів. 

Мета програми полягає у визначенні основних напрямків 
державної політики щодо створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку 
виробництва біопрепаратів широкого застосування біологічного методу, зокрема: 

доведення рівня біологізації захисту рослин сільськогосподарських 
культур від шкідників та хвороб з 7 % ( 2004-2005рр.) до 30 % від загального раціонального 
обсягу захисних заходів, орієнтовано до 5,5 млн. га на рік; 

зменшення потреби в хімічних пестицидах загальною ринковою 
вартістю щонайменше 100 млн. гривень; 

переведення на використання біологічних технологій рослинництва 
орієнтовно 16 млн. га сільгоспугідь, в тому числі 3 млн. га під озимою пшеницею, і формування 
на цій основі експортного потенціалу органічного екологічного чистого зерна озимої пшениці в 
обсязі 5 млн. тонн на рік; 

відновлення мережі обласних, районних біолабораторій, біофабрик 
та заводів для забезпечення виробництва необхідних об’ємів біологічних препаратів; 

створення державної системи наукового, інженерно-технічного, 
технічного і агробіологічного забезпечення розвитку біологізації рослинництва та підготовки і 
перепідготовки фахівців і виробничого персоналу сільгосппідприємств з цього напрямку, а 
також екологічної освіти населення; 

створення додаткових робочих місць в агропромисловому 
комплексі; 

створення умов для реалізації біологічної продукції за цінами, що 
сприяє розширенню її виробництва; 

забезпечення розширення виробництва біологічних препаратів за 
природно-економічними зонами з максимальним використанням їх біокліматичного та 
наукового потенціалу; 

забезпечення виробництв біопрепаратів новітнім технологічним 
обладнанням, методами виробництва, контролю та передовими науковими досягненнями. 

Заступник Міністра аграрної політики України         С.І. Мельник 
http://www.minagro.gov.ua 
 
 

Ø 21.08.2008  
ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту спільного наказу 

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства 
аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства " Про затвердження Порядку 
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
оптової торгівлі насінням" 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного 
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, 

http://www.minagro.gov.ua
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Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства " Про 
затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з оптової торгівлі насінням" та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту, Міністерство аграрної політики України оголошує його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту спільного наказу Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної 
політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства " Про затвердження Порядку контролю 
за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі 
насінням" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної 
політики України: www.minagro.kiev.ua. (розділ Держава і економіка, відстеження результатів 
регуляторних актів, оприлюднення нормативно-правових актів). 

Існує нагальна необхідність розроблення Порядку контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі 
насінням, яким були б встановлені загальні вимоги при перевірці ліцензіатів. 

Для вирішення поставленого питання Міністерством аграрної 
політики України розроблено проект спільного наказу Мінагрополітики, Держпідприємництва, 
Держкомлісгоспу та Мінжитлокомунгоспу “Про затвердження Порядку контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі 
насінням”. 

Негативний вплив на суб’єктів господарювання буде залежати від 
дотримання ними Ліцензійних умов. Ціль державного регулювання – забезпечення виконання 
нормативно – правових актів юридичними та фізичними особами, які отримали ліцензію на 
провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням, а також неухильного 
дотримання визначених Ліцензійними умовами вимог. 

Для реалізації функцій державного регулювання розроблено проект 
спільного наказу Держпідприємництва, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгоспу та 
Держкомлісгоспу “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з оптової торгівлі, що забезпечить виконання законів 
України у сфері ліцензування.  

http://www.minagro.gov.ua 
 

 

http://www.minagro.kiev.ua
http://www.minagro.gov.ua


   
  Б
Ю
Л
ЕТ

ЕН
Ь 

   
 Ін

ст
ит
ут
у 
Ро
зв
ит
ку

 А
гр
ар
ни
х 
Ри
нк
ів

 
 

 - 13 - 

 
 
 

Випуск 
№1 

серпень 
2008 року 

3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
02.09.2008 Мінсільгоспи Росії і України мають намір створити п'ятирічний баланс 

виробництва і споживання продовольства  
Міністри сільського господарства Росії і України планують внести пропозицію по 

створенню п'ятирічного балансу виробництва і споживання основних видів продовольства. Про 
це повідомив журналістів в Москві міністр сільського господарства РФ Олексій Гордєєв. "На 
рівні міністрів сільського господарства Росії і України йде хороший робочий контакт, і ми 
вноситимемо пропозицію на засідання уряду РФ і кабінету міністрів України про те, щоб, 
використовуючи досвід взаємин з Білорусією, вийти на п'ятирічний баланс виробництва і 
споживання основних видів продовольства", - сказав міністр. За його словами, дана пропозиція 
виноситься для того, щоб мінімізувати експортні ризики.  
РБК-Україна 
 

02.09.2008 Минагрополитики Украины призывает парламент на отдельном заседании 
рассмотреть законопроекты о дальнейшем развитии АПК  

Министерство аграрной политики Украины призывает Верховную Раду на отдельном 
пленарном заседании третьей сессии в сентябре 2008 г. рассмотреть законопроекты о 
дальнейшем развитии аграрного сектора как безотлагательные. Об этом 1 сентября заявил на 
пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий 
Лузан.   

Он отметил, что в ВР Украины зарегистрировано большое количество законопроектов о 
развитии аграрного сектора, но первоочередного рассмотрения требуют 10 ключевых 
законопроектов, разработанных Минагрополитики и внесенных правительством в парламент.   

Ю.Лузан также сообщил, что нуждаются в безотлагательном рассмотрении 11 
законопроектов, призванные урегулировать земельные отношения на селе. Он уточнил, что 
главная их цель - включить земли сельхозназначения в товарный оборот, то есть запустить 
механизмы купли-продажи земель и урегулировать вопрос собственности на землю.   

"Эти законопроекты позволят всем субъектам аграрного сектора адаптироваться к 
условиям ВТО, то есть позволят повысит конкурентоспособность отечественного АПК", - 
отметил Ю.Лузан.  
РБК-Украина 
 

22.08.2008  Украина уже собрала 42,6 млн тонн зерна. Аграрии начали уборку 
гречихи и проса 
Украина по состоянию на 21 августа собрала 42,6 млн тонн зерна зерновых и    

зернобобовых с 12,337 млн га, что вдвое больше, чем на аналогичную дату 2007 года... 
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве аграрной 

политики в четверг со ссылкой на оперативные данные регионов,средняя урожайность ранних 
зерновых и зернобобовых культур составляет 34,5 ц/га, тогда как на аналогичную дату 
прошлого года - 20,6 ц/га. По словам собеседника агентства, намолот пшеницы составил 26,596 
млн тонн с 7 млн га (99% плана) при средней урожайности 37,9 ц/га, ячменя - 13,354 млн тонн с 
4,166 млн га (99,5%) при урожайности 32,1 ц/га, ржи - 1,038 млн тонн с 455 тыс. га (99%) при 
урожайности 22,8 ц/га. Аграрии также начали уборку гречихи и проса. Согласно оперативным 
данным, хозяйства обмолотили первые 30,6 тыс. га гречихи, намолотив 37,7 тыс. тонн, и 25,4 
тыс. га проса (48 тыс. тонн).Агрохозяйства также провели подготовку почвы под посев озимых 
зерновых на 6,585 млн га, что составляет 75% плана. Хозяйства также начали сев озимого рапса 
на первых 54,6 тыс. га при плане1,282 млн га. Министерство аграрной политики прогнозирует 
урожай зерна в текущем году в Украине около 43 млн тонн против прошлогодних почти 29,3 
млн тонн. 
             Интерфакс-Украина 
 

26.08.2008 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Министерство аграрной политики 
увеличило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур на 5,7 млн. тонн до 48,7 млн. на 
2008 год. Об этом сказал министр аграрной политики Юрий Мельник на совещании по 
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вопросам функционирования рынка зерна. Мельник также сообщил, что на экспорт 
планируется отправить 22,6 млн. тонн зерна урожая 2008 года. Кроме этого, министр отметил, 
что аграрии планируют засеять под урожай озимых 8,8 млн. га посевных площадей. В 
частности, планируется засеять 6,5 млн. га озимой пшеницей, 0,5 млн. га - рожью, 0,7 млн. га - 
ячменем. Как сообщало агентство, сельскохозяйственные предприятия всех форм 
собственности по состоянию на 22 августа собрали 43 млн. тонн зерновых культур. Под урожай 
2008 года было посеяно 15,6 млн. га зерновых культур, в том числе 7,6 млн. га яровых зерновых 
и 8 млн. га озимых. 

 Ньюс-финансы 
 
26.08.2008 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Кабинет министров намерен разрешить 

Аграрному фонду закупать пшеницу 6 класса, которая имеет высокие качественные показатели 
по белку. Об этом сообщил министр аграрной политики Украины Юрий Мельник на совещании 
23 августа, передают информагентства. По словам Мельника, правительство уже подготовило 
соответствующий проект постановления. Как сообщала «Агро Перспектива», Аграрный фонд 
закупил 260 тысяч тонн продовольственного зерна по состоянию на 22 августа.  

Бюллетень «Агро Новости» 
 
26.08.2008 В Украине аграрии уже начали сев озимого рапса. Об этом сообщил 22 

августа на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий Лузан.  
"Уже начали сеять новый рапс. Посеяно уже почти 100 тыс. га", - сказал Ю. Лузан.  "По нашему 
прогнозу, 1,2-1,3 млн. га будет посеяно рапса", - добавил он. Напомним, осенью 2007 г. озимый 
рапс в Украине было посеян на 1,55 млн. га, а общая площадь под яровым рапсом составила 
около 155 тыс. га. То есть совокупная площадь под этой культурой достигла 1,68-1,7 млн. га, 
учитывая возможное повреждение посевов.  

УНИАН 
 
26.08.2008 В Украине нет нормативно-правовой базы, регулирующей оборот 

трансгенных растений, заявил президент Союза производителей пищевой промышленности 
Украины Олег Юхновский, пишет "Зеркало недели"."Количество стран, требующих 
маркировать продукты на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО), 
постоянно растет. Согласно директиве Европарламента и Совета Европы от 22 сентября 2003 
года №1829/2003, все страны должны маркировать продукты на наличие ГМО при превышении 
уровня 0,9%. А в Украине нет нормативно-правовой базы, регулирующей оборот трансгенных 
растений", — отметил эксперт."Потому отсутствие соответствующих законодательных и 
нормативно-правовых документов на широкий спектр агропродовольственной продукции, 
произведенной из сои, кукурузы, сахарной свеклы, томатов, картофеля, рапса, кабачков или с их 
использованием в рецептурах, может стать техническим барьером, преодолеть который в 
условиях ВТО Украина практически не способна", — подчеркнул О.Юхновский.  

Таким образом, по словам эксперта, внутренние рынки Украины остаются полностью 
открытыми для ввоза продукции из генетически модифицированных организмов. "А поскольку 
сельхозпродукция и пищевые продукты из ГМО стоят дешевле, мы рискуем в одночасье 
потерять не только внутренний рынок, но и внешний", — предостерег О.Юхновский.  

ЛIГАБiзнесIнформ 
 
26.08.2008 Европейская пшеница под влиянием чикагской биржи также снижалась. 

Котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF (ноябрь) упали на 1,25 евро до 
193,5 €/тонна (286,40 $/тонна). Лондонская биржа LIFFE была закрыта на банковские каникулы. 
Между тем в самой Великобритании фермеры смогли продолжить уборку урожая благодаря 
наступлению относительно теплой и сухой погоды.Торговая активность на наличном рынке 
минимальна, поскольку и сторона сельхозпроизводителей и сторона покупателей ждут более 
достоверной информации о результатах уборки, прежде всего, по качеству зерна.Цены 
наличного рынка на зерно нового урожая на 26 августа установлены следующие: мукомольная 
пшеница (СРТ Руан) 191 €/тонн (минус 1 евро за день), фуражный ячмень - 170 €/тонна (без 
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изменений), кукуруза FOB Бордо - 178 €/тонна (плюс 1 евро). Цена на рапс (кольза) FOB 
Мозель - 401 €/тонна (минус 1,5 евро).   

Зерно Он-Лайн 
 
26.08.2008 Министерство аграрной политики Украины не намерено инициировать 

ограничение экспорта говядины в Российскую Федерацию. Об этом сообщил на брифинге 
первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий Лузан.  "Мы не будем 
инициировать никаких постановлений в этом отношении (о временном ограничении экспорта 
говядины в РФ)", - сказал Ю.Лузан.  Он отметил, что Украина не может этого сделать, так как 
является членом Всемирной торговой организации. "Мы не будем этого инициировать, но будем 
создавать условия для того, чтобы в Украину импортировали говядину", - сказал Ю.Лузан.  
Напомним, что национальная ассоциация производителей мяса и мясопродуктов "Укрмясо" 
считает необходимым временно приостановить экспорт говядины в Россию. По словам 
председателя ассоциации Владимира Попова, необходимость приостановки экспорта вызвана 
дефицитом говядины на внутреннем рынке.  

УНИАН 
 
20.08.2008 Міністр аграрної політики України Юрій Мельник пропонує заборонити 

ввезення м'яса на переробку в Україну на давальницьких умовах. Про це він заявив сьогодні під 
час свого виступу на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України. За даними міністра, 
нинішнього року до України на переробку на давальницьких умовах ввезено 35 тисяч тонн 
м'яса. На його переконання, "це є пряме порушення Закону про Державний бюджет України". 

УКРІНФОРМ 
 
08.08.2008 Україна в нинішньому році поверне собі 15-20% втрачених за минулі два 

роки позицій на світовому ринку зернових. Як стало відомо кореспондентові УКРІНФОРМу з 
матеріалів телефонної конференції з представниками найбільших іноземних інвестфондів, 
організованої інвестиційною компанією Concorde Capital, про це заявив генеральний директор 
Sintal Agriculture Public Limited Вадим Могила. За його словами, на сьогодні до 50% експорту з 
Чорноморського басейну контролюють російські зернотрейдери, однак це пояснюється суто 
сезонним фактором, пов’язаним з тим, що традиційно росіяни одними з перших розпочинають 
експорт зерна.На думку В.Могили, таке співвідношення зміниться тоді, коли з експортною 
інтервенцією вийде Аграрний фонд, плюс почнуть експорт українські елеватори. Як 
повідомляв УКРІНФОРМ, на брифінгу 24 червня п. р. міністр аграрної політики Юрій Мельник 
заявив, що експорт зерна з України в 2008-2009 маркетинговому році, за прогнозами, 
становитиме 13,5-14 млн тонн. 6 серпня президент Української зернової асоціації Володимир 
Клименко заявив, що Україна планує в поточному маркетинговому році експортувати близько 
6 млн млн тонн ячменю і 7-8 млн тонн пшениці. Станом на кінець липня, Україна експортувала 
понад 1,5 млн тонн зерна з початку нового маркетингового 2008/2009 року. 

УКРІНФОРМ 
 
08.08.2008 Український агропромисловий сектор стає одним з найпривабливіших для 

іноземних інвесторів. Як УКРІНФОРМу стало відомо з повідомлення компанії Sintal Agriculture 
Public Limited, власника одного з провідних агрохолдингів в Україні "Сінтал-Д", її капіталізація 
за два дні котирування паперів на Франкфуртській фондовій біржі зросла на 15%. Як 
зазначається, приватне розміщення 15% акцій компанії Sintal Agriculture Public Limited пройшло 
успішно, збільшивши акціонерний капітал компанії на $34,5 млн. Ринкова капіталізація Sintal 
Agriculture Public Limited за підсумками розміщення становила $230 млн. 

Весь обсяг розміщення було викуплено більш як 30 великими іноземними 
інвестиційними фондами, серед яких присутні глобальні. 

За прогнозами Concorde Capital, протягом п’яти років капіталізація Sintal становитиме 
$1 млрд. Кошти, отримані від приватного розміщення акцій, компанія планує спрямувати на 
подальше розширення земельного банку, придбання додаткового сільськогосподарського 
обладнання, зокрема, нових елеваторів (що дасть змогу компанії отримувати додатковий 
прибуток від торгівлі зерном), а також на поповнення оборотних коштів. До 2012 р. планується 
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збільшити підконтрольні землі з 26 тис. га до 80 тис. га у Харківській області та з 53 тис. га до 
170 тис. га у Херсонській. 

Довідка. Sintal Agriculture Public Limited - лідер серед публічних компаній-аналогів за 
площею землі, що обробляється, контролює 78 тис. га, розташованих у Харківській і 
Херсонській областях. За результатами 2007 р., врожайність компанії на 53-171% вище середніх 
показників врожайності по Україні. 

УКРІНФОРМ 
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4. ПОДІЇ ІРАР 
У серпні 2008 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків виступили   

на українському радіо для передачі «Перехрестя сільських доріг» на тему «Ринок м'яса і 
молока – цінове регулювання»;  
на  5-каналі українського телебачення у прогамі «Час економіки» на тему – «Експертна 
оцінка заходів Програми розвитку тваринництва до 2014 року», що розглядалася  на засіданні 
Кабінету Міністрів України  20 серпня 2008 року;  

 
підготували ряд статей та брошур, зокрема такі: 

Ø оновлений текст брошури «Агро продовольчий ринок 
України в умовах СОТ» для публікації Донецькою обласною 
сільськогосподарською дорадчою службою у серії «Сільське питання»;  

Ø стаття «Аналіз конкурентоспроможності товарів 
м'ясомолочної групи на внутрішньому ринку України в умовах СОТ» 
для журналу «Облік і фінанси АПК»;  

Ø  стаття «Доха-раунд СОТ: на чий бік пристати Україні?» 
для журналу «FARMER»; 

Ø стаття «Перспективи України у формуванні нових правил 
гри в СОТ» для Вісника аграрної палати; 

Ø стаття «Пріоритети державної підтримки галузі 
тваринництва в умовах СОТ» для журналу «Облік і фінанси АПК»; 

Ø коментар для журналу «Farmer» до П О С Т А Н О В И від 
6 серпня 2008 р. N 702 Про внесення змін до Порядку використання у 
2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового 
комплексу через механізм здешевлення кредитів; 

 
 
брали участь у наступних заходах та  розробці наступних документів: 
 

Ø На прохання керівництва Інституту аграрної економіки УААН надано 
допомогу в підготовці експертного висновку до проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких Законів України, що регулюють 
питання обігу складських документів на зерно», який підготовлений 
Канадсько-українським зерновим проектом. Законопроект певним 
чином усуває неузгодженості між нормативно-правовими актами, що 
дозволяли неоднозначно трактувати чинні законодавчі норми щодо 
обігу складських документів на зерно, у тому числі при розгляді 
господарських суперечок.  

Ø Взято участь у засіданні робочої групи при Мінагрополітики  з 
розроблення Державної цільової програми підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та внесення змін 
до законодавства. На засіданні Робочої групи розглядався проект нової 
редакції Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», 
який було підготовлено за участю спеціалістів та залучених експертів 
Інституту. 

Ø Надано консультації для Мінагрополітики щодо підготовки проекту 
Постанови КМУ про затвердження Порядку визнання Міністерством 
аграрної політики України всеукраїнської громадської професійної 
організації, яка об’єднує суб’єктів дорадчої діяльності, статусу 
саморегулівної організації.              
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Ø Підготовлено і передано до Мінагрополітики пропозиції до Концепції 
Державної цільової програми підтримки особистих селянських 
господарств. 

Ø Надано консультації для Секретаріату Президента щодо регулювання 
ринків тваринницької продукції. 
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 
 

Влітку 2008 року було створено робочу групу при Міністерстві Аграрної політити 
України з метою розроблення Державної цільової програми підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів та внесення змін до законодавства. Членами робочої групи стали 
фахівці Інституту розвитку аграрних ринків  Корінець Роман та  Сеперович Наталя. На 
засіданнях робочої групи обговорювався Проект нової редакції Закону України  «Про 
сільськогосподарську кооперацію», який було підготовлено за участю спеціалістів та 
залучених експертів ІРАР . Проектом Закону передбачається розроблення Державної цільової 
програми підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

 
Пропонуємо вашій увазі думку експерта, кандидата економічних наук, фахівця ІРАР 

– СЕПЕРОВИЧ Н.В. щодо підготовки та прийняття нової редакції Закону України 
«Про сільськогосподарську кооперацію»: 
У зв’язку зі вступом до СОТ особливо актуальним стає створення мережі 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як інструменту захисту українського 
товаровиробника. Вимоги СОТ передбачають обмежений сукупний вимір підтримки для 
сільськогосподарських товаровиробників, виключають субсидування експорту, передбачають 
низькі ставки тарифів на імпорт. У такій ситуації обслуговуючі кооперативи зможуть стати 
тією ланкою, якої не вистачає для формування прозорого ланцюгу збуту сільськогосподарської 
продукції. Через обслуговуючі кооперативи дрібні сільськогосподарські товаровиробники 
матимуть змогу отримувати допомогу в закупівлі матеріально технічних ресурсів за більш 
низькими цінами, допомогу у збуті певної партії продукції за цінами, які можуть будуть більш 
прийнятними для кінцевих споживачів через відсутність багатьох посередницьких структур. 

Головне завдання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів полягає в тому, 
щоб більш ефективно функціонувати в складних умовах аграрної економіки, збільшити 
прибутковість господарств, його членів, шляхом надання їм необхідних послуг. Особливо це 
стосується фермерів та особистих селянських господарств. 

Практика багатьох країн світу свідчить про досить потужний кооперативний рух 
сільськогосподарських товаровиробників. Сьогодні практично всі фермери Німеччини, Австрії, 
Великобританії, США, Канади та багатьох інших країн  є членами сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Такі кооперативи є неприбутковими організаціями, оскільки 
головною їх метою є надання послуг фермерам, а не отримання власного прибутку. Це 
стосується також й виробничих кооперативів – молокопереробних, м’ясопереробних, олійних, 
овочепакувальних, борошномельно-круп’яних, хлібопекарських, агросервісних кооперативів, 
постачальницьких та інших. Сільськогосподарська кооперація розглядається як своєрідний 
механізм захисту дрібних селянських господарств від недобросовісних посередницьких 
структур та економічної залежності від них. 

В Україні за офіційними даним Міністерства аграрної політики нараховується до 1000 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, із яких половина не працює. Майже 
половина наявних кооперативів - це багатофункціональні кооперативи, 30% - сервісні, 15% - 
заготівельно-збутові, 7% переробні, 2% - постачальницькі. 

Нині правовою базою для створення сільськогосподарських кооперативів є Закон 
України «Про сільськогосподарську кооперацію», прийнятий Верховною Радою України у 1997 
році і який, практично  ще мало впливає на становлення та діяльність кооперації на селі. У 2003 
році був прийнятий Закон України «Про кооперацію», який був більш прогресивний та чітко 
визначав основні статутні норми створення та діяльності кооперативів. 

Однак, неузгодженість правової бази, насамперед норм законів України „Про 
кооперацію” та „Про сільськогосподарську кооперацію”, нечіткість окремих їх положень дає 
місцевим державним органам підстави для відмови у реєстрації таких кооперативів або 
необґрунтованої затримки цього процесу. 

Особливо проблемним і неузгодженим на законодавчому рівні є питання щодо надання 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам статусу юридичної особи як 
неприбуткової організації. Це, в свою чергу, стримує зростання кількості 
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сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні, як однієї із важливих складових 
ланок інфраструктури аграрного ринку. 

Також відсутня чітка державна політика щодо стимулювання формуванню та діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, відсутня відповідна державна цільова 
програма. 

Наразі є нагальна необхідність, щоб Закон України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» оптимально включав всі норми стосовно розвитку кооперації - від принципів 
створення обслуговуючих кооперативів до порядку управління та контролю за їх діяльністю і 
був узгоджений із Законом України «Про кооперацію». З цією метою проектом Закону України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» (нова редакція) пропонується  низка змін, зокрема, 
зміни до визначення поняття «сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу». 
Пропонується наступна редакція: «сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - 
юридична особа, утворена сільськогосподарськими фізичними та юридичними особами, які 
займаються виробництвом, переробкою сільськогосподарської продукції в інтересах членів 
кооперативу, з метою сприяння провадження їх сільськогосподарської діяльності. Діяльність 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з надання послуг своїм членам не є 
підприємницькою діяльністю», тобто сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи мають 
отримати право реєструватися як неприбуткові організації. 

До проекту нової редакції Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
додатково пропонується введення наступних понять: «членський внесок», «цільовий внесок», 
«пайовий фонд», «резервний фонд», «неподільний фонд», «кооперативні виплати», «виплати на 
паї»; внесено зміни у частині принципів діяльності обслуговуючих кооперативів, загальні 
умови створення кооперативу, доповнено порядок членства у кооперативі (членство у 
кооперативі настає з дня сплати особою вступного та пайового внесків у порядку, 
передбаченому статутом кооперативу, а вступний внесок сплачується першочергово); 
припинення членства в кооперативі; значно розширено перелік та зміст положень, які повинні 
бути у статуті кооперативу (приведено у відповідність до чинного  законодавства, і, 
насамперед, до Закону України „Про кооперацію”). 

Також важливим моментом при формуванні правового поля є передбачення державної 
підтримки для створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Слід зазначити, що діючою державною цільовою програмою розвитку українського 
села на період до 2015 року (прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 
2007 р. №1158) передбачається державна підтримка формування кооперативних каналів збуту 
сільськогосподарської продукції, передусім для дрібних сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Програмою передбачаються заходи щодо: сприяння розвитку обслуговуючої кооперації 
сільськогосподарських товаровиробників, створення сприятливих умов для формування та 
реєстрації неприбуткових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; організаційної і 
фінансової підтримки створення кооперативних формувань сільськогосподарських 
товаровиробників; стимулювання участі переробних та інших підприємств агропромислового 
комплексу, а також споживчих товариств у формуванні кооперативних організацій на засадах 
асоційованого членства; забезпечення розроблення і запровадження зональних моделей 
організації нових виробничих структур на засадах партнерства; сприяння залученню іноземних 
інвестицій для забезпечення впровадження сучасних технологій, менеджменту, розвитку 
кооперації та вертикальної інтеграції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку. 

Отже, Програмою визначені заходи щодо розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації, однак не визначені обсяги та джерела фінансування, порядок 
освоєння державних коштів. В такому разі в новій редакції Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію» включено окремо статтю про державну підтримку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які містить наступні положення. 

Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів має 
здійснюватися відповідно до державних цільових, загальнодержавних і місцевих програм 
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також програм 
соціально-економічного розвитку за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. 
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Кабінет Міністрів України щорічно при підготовці проекту Державного бюджету 
України на відповідний рік має передбачати кошти на підтримку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. 

Для стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до місцевих програм 
соціально-економічного розвитку щорічно мають передбачати кошти в проектах місцевих 
бюджетів на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Крім того, першочерговими заходами державної підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів є: 

 включення до програм соціально-економічного розвитку територій заходів з 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

 організації навчання членів кооперативу з основ кооперації в навчальних 
закладах різних рівнів акредитації; 

 надання субсидій та пільгових кредитів для формування первинного пайового 
капіталу з метою створення матеріально-технічної бази обслуговуючих  кооперативів, зокрема: 
будівництва виробничих приміщень з відповідним обладнанням для складування, зберігання, 
підготовки до продажу, пакування, переробки продукції; придбання технічних і транспортних 
засобів; організації елеваторного господарства, в т.ч. припортового; 

 передачі на засадах пільгової оренди з правом викупу або безоплатно об’єктів 
нерухомості державної і комунальної власності; 

 оплати витрат на складування продукції в кооперативах з метою продажу її на 
ринку за більш вигідної кон'юнктури; 

 виділення земельних ділянок для сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, в тому числі із земель державної чи комунальної власності, у розмірі, що 
забезпечуватиме учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів необхідними 
приміщеннями, сприятиме розміщенню відповідних об’єктів інфраструктури, а також з 
урахування подальшого розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

 компенсація витрат, пов’язаних з утриманням складів кооперативу по 
зберіганню сільськогосподарської продукції; 

 законодавчого забезпечення та фінансової підтримки створення кооперативних 
сільськогосподарських оптових ринків, що обслуговують сільськогосподарських 
товаровиробників і не мають на меті отримання прибутків; 

 забезпечення інформаційного обслуговування сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів; 

 залучення сільськогосподарських дорадчих служб до популяризації переваг 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації серед сільської молоді, студентів, власників 
особистих селянських та фермерських господарств, інших сільськогосподарських підприємств - 
виробників сільськогосподарської продукції. 

Державна підтримка надаватиметься сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам, які будуть занесено до Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. 

Центральний орган виконавчої влади з питань  аграрної політики здійснюватиме 
моніторинг діяльності обслуговуючих кооперативів (кооперативних об'єднань) їх відповідності 
кооперативним принципам та ефективності використання бюджетних коштів. 

Зазначені заходи сприятимуть нарощуванню кількості сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів через спрощення реєстрації, часткове відшкодування витрат, 
пов’язаних із формуванням матеріально-технічної бази сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу. Також за рахунок коштів державних і місцевих бюджетів 
можливо сформувати потужні сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які в 
перспективі зможуть створювати конкуренцію крупним компаніям, які надають послуги на 
ринку сільськогосподарської продукції. У кінцевому результаті це зменшить кількість 
посередників у ланцюгу від виробника до кінцевого споживача, що позитивно позначиться на 
ціновій кон’юнктурі аграрного ринку. 

 


