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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 
 

Ø ПОСТАНОВА № 820 від 10 вересня 2008 р.Деякі 
питання вдосконалення управління підприємствами 
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

З метою підвищення ефективності функціонування підприємств спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості, вдосконалення системи управління у зазначеній галузі Кабінет 
Міністрів України постановляє утворити Державну службу спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості як урядовий орган в системі Міністерства аграрної політики  та ліквідувати 
Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт"), а 
також обласні державні об'єднання, що входять до його складу; а також передати державне 
підприємство "Житомирський лікеро-горілчаний завод" та дочірніх підприємств 
"Ладижинський завод "Екстра" і "Межирічківський вітамінний завод" державної акціонерної 
компанії "Укрмедпром" до сфери управління Міністерства аграрної політики. 

15.09.2008 http://www.agroperspectiva.com 
 

Ø ПОСТАНОВА N 780 від 3 вересня 2008 р. Про внесення змін 
до Типового договору оренди землі   
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л  я є:  

Внести до Типового  договору  оренди  землі,   затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 березня 2004 р.  N 220 ( 220-2004-п ) Офіційний вісник України,   
2004р.,N9,ст.527. 
Нова редакція Типового договору оренди землі у пунктах 2,3 та 8 додається : 
 
     2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею _ 
_____________, у тому числі __________________________ (гектарів)  
 (площа та якісні  
характеристики земель,  
зокрема меліорованих, 
__________________________________________________________________  
 за їх складом та видами угідь - рілля, 
__________________________________________________________________  
         сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
     3. На земельній ділянці розміщені  об'єкти  нерухомого  майна 
__________________________________________________________________  
 (перелік, характеристика і стан будинків,  
  будівель, споруд та інших об'єктів) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_____________________________, а також інші об'єкти інфраструктури 
__________________________________________________________________  
 (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів  
  інфраструктури, у тому числі доріг, 

http://www.agroperspectiva.com
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__________________________________________________________________  
   майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо) 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________";  
 
     8. Договір  укладено  на  ____________________ років (у разі  
укладення   договору   оренди   землі   для   ведення    товарного  
сільськогосподарського виробництва - з урахуванням ротації культур  
згідно з проектом землеустрою).  
 

Після закінчення строку дії договору орендар має право поновити його на новий 
строк. У цьому випадку орендар повинен завчасно повідомити письмово орендодавця про 
намір продовжити його дію. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 

Ø П О С Т А Н О В А  N 826 від 10 вересня 2008 р. Про 
закупівлю зерна      до державного продовольчого резерву   

     Кабінет Міністрів України  постановляє дозволити Аграрному фонду здійснювати в 
установленому порядку для  формування  державного  продовольчого  резерву не пов'язану з 
державним ціновим  регулюванням  закупівлю  ячменю,  кукурудзи  та зерна пшениці VI класу 
за якісними показниками відповідно до вимог пункту 5.5  ДСТУ  3768:  2004  "Пшениця.  
Технічні  умови"  врожаю 2008 року  за  середньозваженими  цінами,  які  склалися  протягом 
останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі та  сертифікованих нею акредитованих 
товарних біржах.   
                 http://zakon.rada.gov.ua 
 
. 
 
  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 
    

Ø Н А К А З N 598 від 19.09.2008  Про внесення змін до наказу 
Мінагрополітики  від 27 лютого 2008 року N 96  відповідно 
до  Закону   України   "Про   державну   підтримку 
сільського   господарства   України"   (   1877-15   ),   
Методики встановлення мінімальної  закупівельної  ціни  на  
окремі  об'єкти державного цінового регулювання,  
затвердженої постановою Кабінету Міністрів  України  від  
26.05.2005  N  399  (  399-2005-п  ),  та постанови   Кабінету   
Міністрів   України   від  10.09.2008 N 825 ( 825-2008-п )  
"Про  доповнення   переліку   об'єктів  державного цінового 
регулювання на 2008/09 маркетинговий рік"    

Мінагрополітики зобовязане внести  зміни  в  додаток до наказу Мінагрополітики від  
27 лютого 2008 року N 96 ( z0206-08 ) "Питання  діяльності  Аграрного фонду на 
організованому аграрному ринку у 2008-2009 маркетинговому році",  зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 13  березня 2008  року  за  N  206/14897,  виклавши його в новій 
редакції. 
             http://zakon.rada.gov.ua 
 
 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Ø 24.09.2008  
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту (Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо племінної справи у 
тваринництві”). 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо племінної справи у тваринництві” та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України 24 вересня 
2008 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики України. 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
племінної справи у тваринництві” розроблено з метою приведення до відповідності чинному 
законодавству України та світовим нормам і правилам ведення племінної справи у 
тваринництві, який сприятиме поліпшенню племінних і продуктивних якостей тварин, 
підвищенню економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі. 

Повний пакет документів до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо племінної справи у тваринництві” розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua 
(розділ “Регуляторні акти”). 

http://www.minagro.kiev.ua 
Ø 24.09.2008 

ДОВІДКА про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України " Про схвалення Концепції Державної програми розвитку 
тваринництва на період до 2015 року"  

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції 
Державної програми розвитку тваринництва на період до 2015 року" здійснюється відповідно 
до Законів України "Про державні цільові програми", "Про державну підтримку сільського 
господарства України" та "Бюджетний кодекс України". Прийняття проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку 
тваринництва на період до 2015 року" передбачає концентрацію фінансових, матеріально-
технічних ресурсів та науково-технічного потенціалу на пріоритетних напрямах  і заходах 
розвитку тваринництва, забезпечення виробництва продуктів харчування тваринного 
походження в обсягах, які відповідають нормам державної продовольчої безпеки і 
забезпечують можливість їх експорту: молока – 20 млн. тонн, м'яса у забійній вазі – 4 млн. 
тонн, яєць – 17 млрд. штук, вовни – 6,84 тис. тонн, а також довести середньорічне споживання 
на одну особу – молока і молочних продуктів – 380 кг, м'яса і м'ясопродуктів – 80 кг, яєць – 300 
штук.  

Прийняття даного розпорядження дасть можливість розробити проект Державної 
програми розвитку тваринництва на період до 2015 року спрямовану на фінансово-економічний 
стан сільськогосподарських товаровиробників, збільшення обсягів виробництва та рівнів 
споживання  продукції тваринництва на одну особу, підвищити доходи сільського населення. 
Зазначений проект розпорядження Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного 
акта знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України. 

http://www.minagro.kiev.ua 
 

Ø 18.09.2008   
Повідомлення про оприлюднення до наказу Мінагрополітики “Про затвердження 

Правил випуску та обігу товарних деривативів (торгівлі товарними деривативами) на 
товарних біржах”. 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
http://www.minagro.kiev.ua
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Наказ Мінагрополітики  “Про затвердження Правил випуску та обігу товарних 
деривативів (торгівлі товарними деривативами) на товарних біржах” розроблений на підставі 
постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1999 p. № 1928 “Про активізацію 
діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його 
потреб матеріально-технічних ресурсів”. Відповідний наказ розміщено на WEB-сайті 
Міністерства аграрної політики України.  

Основним положенням зазначеного наказу є впровадження обігу товарних деривативів 
на товарних біржах, що дасть можливість більш ефективного прогнозування цін на 
сільськогосподарську продукцію.  

Зауваження та пропозиції до наказу просимо направляти у місячний термін: 
Департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики України за 

адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 та на електронну адресу: www. 
optrynok@minapk.gov.ua. 

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

http://www.minagro.kiev.ua 
Ø 15.09.2008  

Проект ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення 

Державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки 
за міжнародними договорами  

Відповідно до статті 79 Закону України “Про зерно та ринок зерна 
в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення 
Державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за 
міжнародними договорами, що додається. 

2. Міністерству аграрної політики: 
утворити в місячний строк комісію для проведення конкурсу з 

визначення Державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його 
переробки за міжнародними договорами; 

провести у тримісячний строк конкурс з визначення Державного 
агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними 
договорами та подати відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України. 

  
Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлений на виконання статті 79 Закону 
України “Про зерно та ринок зерна в Україні”. 

Ціль даної постанови – створити правові умови щодо визначення 
Державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за 
міжнародними договорами у відповідності з вимогами вищезазначеного Закону. 

Основним завданням постанови є затвердження Порядку 
проведення конкурсу на визначення Державного агента із забезпечення експорту та імпорту 
зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами. 

http://www.minagro.kiev.ua 
Ø 12.09.2008   

Повідомлення про оприлюднення до проекту постанови Кабінету Міністрів України  
«Про проведення суцільної паспортизації сільських населених пунктів України» 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про проведення суцільної паспортизації сільських населених пунктів України” 
Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Повний пакет матеріалів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
проведення суцільної паспортизації сільських населених пунктів України ” розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики України. 

http://www.minagro.kiev.ua 

mailto:optrynok@minapk.gov.ua
mailto:www@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
http://www.minagro.kiev.ua
http://www.minagro.kiev.ua
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Ø 01.09.2008   
    Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам,  та визнання таким, що 
втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 
641-р»  

Мінагрополітики на виконання пункту 2 доручення Кабінету Міністрів України від 
27.08.2008 № 42875/0/1-08 розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
надання підтримки фермерським господарствам,  та визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 641-р».   

З метою отримання зауважень та пропозицій пропонуємо зацікавленим фізичним та 
юридичним особам розглянути зазначений проект. Інформацію надсилати на поштову та 
електронну адресу розробника.  

Розробник: Мінагрополітики.  
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.   
Електронна адреса розробника:  fermer@minapk.gov.ua  
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.  
http://www.minagro.kiev.ua 
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 3. ПОДІЇ, ФАКТИ 

 
22-23 вересня 2008 року Відбулася нарада експертів країн-членів ГУАМ з 

впровадження системи складських документів на зерно. 
Місце проведення – м. Київ 
Організатори – Міністерство аграрної політики України, Інститут розвитку 

аграрних ринків, Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин. 

Нарада проводилась відповідно до рішення 7-го засідання Робочої групи з економіки та 
торгівлі ГУАМ, що відбулось у Києві 19-20 липня 2008 року.   

У нараді взяли участь експерти країн-членів ГУАМ. У обговоренні питань також 
приймали участь експерти із США, Голландії, Сербії, Болгарії, а також народні депутати 
України, представники міністерств і відомств України, громадських та професійних організацій 
аграрного профілю, а також представники  міжнародних організацій, зокрема - Європейського 
банку реконструкції та розвитку, Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, 
Представництва Європейської комісії в Україні.  

Під час наради обговорювались питання законодавчого забезпечення функціонування 
системи складських документів на зерно в Україні, питання державного регулювання діяльності 
зернових складів та особливості функціонування системи складських документів на зерно в 
Україні, практика використання складських документів на українському зерновому ринку, 
використання системи складських документів на зерно, як фінансового інструменту, в 
інвестуванні  виробництва зерна та страхуванні врожаїв, досвід впровадження складських 
документів на зерно в Республіці Молдова, перспективи використання системи складських 
документів на зерно в Азербайджані та Грузії, а також перспективи її подальшого розвитку у 
межах спільного аграрного ринку країн Чорноморського регіону. Під час дискусій 
обговорювався також міжнародній досвід використання системи складських документів на 
зерно. 

За результатами наради підписано Протокол, у якому рекомендовано урядам 
країн-членів ГУАМ створити постійно діючу робочу групу з розробки проекту створення 
об’єднаної гармонізованої системи складських документів на зерно та визначити у якості 
координатора цієї  роботи Інститут розвитку аграрних ринків (Україна).  

 
29.09.2008 Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) призывает 

Украину помочь в разрешении глобального продовольственного кризиса. Об этом 26 сентября 
сообщила пресс-служба представительства ООН в Украине.   

"Для Украины - это исключительная возможность открыть новое измерение ее 
исторического партнерства с ООН и присоединиться к рядам доноров ВПП. Это также могло 
бы вывести Украину на рынок закупок ВПП, учитывая значительный объем нынешнего 
производства зерновых и экспортные возможности Украины", - заявляет координатор системы 
ООН в Украине Френсис О'Доннелл.   

В пресс-службе сообщили, что официальная делегация ВВП ООН посетит Украину 27-
30 сентября т.г. для обсуждения возможной перспективы сотрудничества.  
РБК-Украина 
 

29.09.2008 В ходе семинара "Украина в ВТО: преимущества и проблемы" в рамках 
седьмой международной конференции "Масложировая промышленность-2008" (30-31 октября в 
г.Одесса) планируется обсудить технические барьеры в торговле масложировой продукцией в 
условиях интеграции в мировое торговое сообщество.   

По мнению организаторов семинара, в условиях членства Украины во Всемирной 
торговой организации обязательная сертификация является необходимым шагом для 
обеспечения конкурентоспособности украинской продовольственной продукции на мировом 
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рынке. В ходе семинара также планируется обсудить проблемы оценки качественных 
характеристик и характеристик безопасности готовой продукции, полуфабрикатов и сырья.   

Одной из ключевых тем семинара обещает стать вопрос о том, как изменится стратегия 
отечественных компаний масложировой отрасли в связи со вступлением Украины в ВТО.   

Также пристальное внимание в ходе мероприятия будет уделено техническому 
переоснащению масложировых предприятий Украины - представители ведущих компаний-
производителей оборудования для масложировой отрасли поделятся информацией о 
прогрессивных технологиях производства высококачественных растительных масел, об 
инновационных технологиях прессования, а также о современных вакуумных установках для 
масложировой промышленности, линиях гранулирования лузги подсолнечника и т.д.  
АПК-Информ 
 

29.09.2008 По данным экспертов ИА "АПК-Информ", на украинском экспортном рынке 
отмечается укрепление цен на семена рапса. По словам экспортеров, данная ситуация 
обусловлена аналогичной ценовой тенденцией на мировом рынке. В настоящее время закупки 
семян рапса осуществляются преимущественно по 2300-2400 грн/т (СРТ-порт), при этом 
средняя цена предложений данной продукции составляет $480 за тонну (FOB), что в среднем на 
$30 за тонну выше по сравнению показателями предыдущей недели.  
АПК-Информ 
 

25.09.2008 Ціни на фуражну пшеницю та соняшник продовжують зменшуватись, і 
можливості аграріїв заробити на врожаї зернових тануть на очах. Фахівці стверджують: у цій 
ситуації є два шляхи виходу з кризи  -  тваринництво та виробництво біопалива.  

«У 1990 році, коли збирали  50 мільйонів тонн зерна,  55 % зібраного урожаю 
споживало тваринництво. Сьогодні тваринництва в Україні фактично немає. Друга проблема: 
країні потрібна глибинна переробка. Ми нині дуже багато говоримо про біопаливо, а тим часом 
сусідні країни активно вводять програми з переробки», – говорить генеральний директор 
компанії АМАКО Віталій Скоцик.  

Надлишок фуражного зерна може стати каталізатором розвитку тваринництва та 
виробництва біопалива – про це свідчить і міжнародний досвід.  

«Оскільки ми міжнародна компанія, то працюємо з подібними програмами в інших 
країнах. Наприклад, Росія сьогодні має намір створити Міністерство біопалива та 
біотехнологій. Нині в Омську запускається завод з переробки зернових на біопаливо, який 
розрахований на переробку 300 тис.  тонн зернових,   90%  з них - фуражні культури. Протягом 
найближчого року  у РФ  буде запущено 9 нових біоетанолових заводів, планується 
виробництво 1 мільйона тонн біоетанолу. 

Казахстан прийняв таку програму  ще півтора роки  тому, а  в цьому році найбільше 
місто країни – Алма-Ати повністю переходить на використання пального із домішками 
біопалива», – говорить Віталій Скоцик. 

Оскільки левова частка зерна нового вражаю не має тої якості, яку вимагають світові 
ринки, заробляти на ньому потрібно всередині країни. Україна ж поки що експортує понад 90% 
ріпаку у вигляді сировини, з якої біопаливо роблять вже за кордоном. 
http://www.vlasnasprava.info/ua 
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4. ПОДІЇ ІРАР 
У вересні 2008 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків    

підготували ряд статей , зокрема такі: 
Ø тези до збірника конференції на тему «Державна підтримка 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»; 
Ø огляд аграрної політики - коментар для журналу «Farmer» за 

серпень-вересень; 
Ø стаття доктора економічних наук ОсташкоТ.О. « БУТИ ЧИ НЕ 

БУТИ УКРАЇНСЬКОМУ М'ЯСУ?». Передано до друку у 
журналі «Farmer»; 

Ø стаття « ОПТОВІ ПРОДОВОЛЬЧІ РИНКИ ЯК ІННОВАЦІЯ». 
Передано до друку у збірнику ІАЕ УААН; 

брали участь у наступних заходах:  
Ø нарада експертів країн-членів ГУАМ з впровадження 

системи складських документів на зерно , яка відбулася 22-23 
вересня 2008 року в м. Києві. Організатори – Міністерство 
аграрної політики України, Інститут розвитку аграрних ринків, 
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин. Нарада проводилась відповідно до рішення 
7-го засідання Робочої групи з економіки та торгівлі ГУАМ, що 
відбулось у Києві 19-20 липня 2008 року. У нараді взяли участь 
експерти країн-членів ГУАМ. У обговоренні питань також 
приймали участь експерти із США, Голландії, Сербії, Болгарії, а 
також народні депутати України, представники міністерств і 
відомств України, громадських та професійних організацій 
аграрного профілю, а також представники  міжнародних 
організацій, зокрема - Європейського банку реконструкції та 
розвитку, Світового банку, Агентства США з міжнародного 
розвитку, Представництва Європейської комісії в Україні; 

Ø круглий стіл  на тему: «Фінансове забезпечення аграрного 
сектору України в умовах СОТ», був проведений 19 - 20 
вересня 2008 року.  Організатори: Міністерство аграрної 
політики України та Федерація аудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України. В рамках заходу було проведено 
презентацію фахівця ІРАР на тему «Аналіз 
конкурентноспроможності товарів мясо –молочної групи на 
внутрішньому ринку України в умовах СОТ.»Під час круглого 
столу обговорювався сучасний стан та перспективи державної 
фінансової підтримки вітчизняного аграрного сектору України в 
умовах СОТ, було розглянуто пропозиції щодо удосконалення 
системи оподаткування, запровадження нових програм 
субсидування та механізмів їх реалізації згідно вимог СОТ;  

Ø засідання робочої групи з обговорення зміни чинного 
законодавства щодо спеціальних режимів оподаткування, 
організоване Інститутом аграрної економіки за участю 
громадських організацій 12 вересня 2008 року. Обговорювався 
проект Закону України, реєстраційний номер № 3024; 

Ø фахівці ІРАР брали участь у підготовці та відкритті 
Регіонального аграрно-маркетингового центру (РАЦ) «Шувар», 
що відбулося 12 вересня 2008 р. й перша черга Регіонального 
аграрно-маркетингового центру (РАЦ) «Шувар», а саме - 
термінали м’яса та ковбасних виробів на 6000 кв.м 
розпочало свою роботу.РАЦ «Шувар» - перший та єдиний за 
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аналогією в Україні гуртовий продуктовий ринок, який є 
важливою складовою інфраструктури аграрного ринку 
Львівської області та всієї України. З нагоди урочистості, РАЦ 
«Шувар» відвідали представники міністерств аграрної політики 
та економіки – заступник міністра АПК Роман Шмідт та 
директор департаменту розвитку секторів економіки Олег 
Пендзин, голова комітету з питань аграрної політики та 
земельних відносин Верховної ради України Микола 
Присяжнюк, міський голова Львова Андрій Садовий, голова 
державного комітету ветеринарної медицини України Григорій 
Іванов, народні депутати України, депутати Львівської міської 
та обласної рад, експерти, представники громадськості та інші 
високі гості. Їх привітав директор ТзОВ «Шувар» Роман 
Федишин і, з нагоди відкриття, новобудову  РАЦу освятив о. 
Орест Фредина, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 
що у Сихівському районі Львова. Фахівці ІРАР брали участь у 
підготовці та відкритті Регіонального аграрно-маркетингового 
центру (РАЦ) «Шувар»;  

та  у розробці наступних документів: 
Ø проект Загальнодержавної програми розвитку тваринництва на 

період до 2015 року ( на запит УААН); 
Ø проект закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської 

продукції". Верховна Рада України прийняла за основу проект 
закону "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції": 
законопроектом (реєстр. №2137) пропонується визначити правові 
засади створення та діяльності оптових ринків 
сільськогосподарської продукції в Україні, які мають врегулювати 
відносини в цій сфері та сприяти підвищенню ефективності галузі 
сільського господарства та поліпшенню забезпечення населення 
сільськогосподарською продукцією. Відповідно до проекту, 
"оптовий ринок сільськогосподарської продукції - це суб'єкт 
підприємницької діяльності, який утворено згідно із 
законодавством і метою діяльності якого є створення необхідних 
умов для здійснення операцій з продажу та купівлі 
сільськогосподарської продукції, укладення відповідних 
договорів"; 

Ø проект закону України Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо державної підтримки  сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів (проект закону, порівняльна 
таблиця, пояснювальна записка). Проект закону підготовлено і 
передано до ВРУ; 

Ø нова редакція законопроекту «Про Гарантійний фонд виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно» (проект 
закону, порівняльна таблиця, пояснювальна записка). Нова 
редакція законопроекту підготовлена і передана до ВРУ. 
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 
 

18 вересня Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про оптові 
ринки сільськогосподарської продукції.» Пропонуємо вашій увазі коментар 

заступника директора ІРАР  КОРІНЦЯ Р.Я. 
  

Не секрет, що однією із найбільш гострих проблем в Україні залишається формування 
цивілізованих прозорих каналів просування сільськогосподарської продукції від виробника до 
кінцевого споживача на вигідних для всіх учасників процесу умовах. Сьогодні непрозорі схеми 
збуту сільськогосподарської продукції, відсутність структур оптової торгівлі створюють 
передумови для великих цінових коливань на ринку сільськогосподарської продукції, 
зумовлюють додаткові витрати як для виробників сільськогосподарської продукції, так і 
переробників і споживачів  споживачів. 

Це розуміють всі. Не залежно від фракційної чи партійної приналежності. Говорю з 
такою впевненістю тому, що у авторському колективі сьогоднішнього законопроекту – 
представники трьох парламентських фракцій. Ще у минулому скликанні проект Закону України 
«Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» був у процесі робочого погодження 
підтриманий був усіма фракціями, в тому числі фракцією Компартії.  

І це не дивно, оскільки тезу про створення таких ринків можна знайти у передвиборчих 
програмах партій чи блоків. 

До речі, розвиток мережі оптових продовольчих ринків – одна із програмних засад 
Компартії Росії.  

Створення мережі таких ринків є частиною діяльності Уряду, а також Державної 
цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. 

У програмі передбачається, що в результаті її реалізації буде створено інфраструктуру 
внутрішнього аграрного ринку, збільшено обсяги біржової торгівлі, а також сформовано 
національну мережу оптових сільськогосподарських ринків, що дозволило б сформувати 
прозорі та ефективні канали надходження продукції від виробника до споживача. 

Розділ 10 Програми (Формування і розвиток інфраструктури аграрного ринку) 
передбачає проведення, серед іншого й таких заходів:  

- законодавче забезпечення діяльності оптових сільськогосподарських ринків як 
підприємств, зокрема кооперативних, що продовжують технологічний ланцюг виробництва і 
збуту сільськогосподарської продукції, з визначенням відповідного коду в Єдиному 
державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), а також як суб’єктів 
господарської діяльності, що обслуговують сільськогосподарських товаровиробників і не 
мають на меті отримання доходів; 

- закріплення за оптовими сільськогосподарськими ринками за участю безпосередніх 
виробників функцій надання послуг з транспортування, складування, пакування продукції та 
фінансового обслуговування операторів ринку; 

- фінансову участь держави на загальнодержавному і місцевому рівні у створенні 
мережі та інфраструктури оптових сільськогосподарських ринків; 

Розділ 3 цієї ж Програми (Бюджетна політика) визначає як необхідний захід державної 
бюджетної політики надання послуг з маркетингу і просування товарів на ринок, звичайно, 
задля забезпечення продовольчої безпеки держави та конкурентоспроможності аграрного 
виробництва.  

У Розділі 9 (Етапи здійснення та контроль виконання Програми) цієї Програми 
записано, що на першому етапі (2008—2009 роки) одночасно з виконанням поточних завдань з 
розвитку села і аграрного сектору  забезпечується.: «РОЗРОБЛЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ В 
УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ЗОКРЕМА ЩОДО...  УЧАСТІ ДЕРЖАВИ У 
СТВОРЕННІ ІНФРАСТРУКТУРИ ОПТОВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ». 

Виходячи із поставлених завдань у програмі, стає цілком зрозумілою необхідність 
прийняття закону про оптові ринки сільськогосподарської продукції. 
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Хоча законопроект появився дещо раніше за Програму, але вони є документами 

пов’язаними і такими, що доповнюють один одного. 
Якщо взяти до уваги той факт, що у багатьох країнах близько - 40-60 % сімейного 

бюджету витрачається на їжу, а у нашій країні ця цифра для більшості населення ще вища, то 
не треба нікого переконувати, наскільки важливим елементом кожної економіки є 
сільськогосподарська продукція та відповідний її розподіл. 

Тому всюди в світі, де виникала інфраструктура цього типу (навіть у  в країнах з 
домінуючою ліберальною економікою, таких  - США, Австралія, Японія і т. д.), будівництво 
оптових ринків отримувало державну підтримку. 

Отже, Проект Закону спрямований на формування умов для створення оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, що у свою чергу їх створення дозволить: 

1. оптимізувати канали руху сільськогосподарської продукції від виробника до 
переробних підприємств та інших споживачів,  

2. підвищити конкурентоспроможність сільськогосподарських  товаровиробників,  
3. створити ефективне ринкове середовище для  реалізації сільськогосподарської 

продукції,  
4. створити механізм прозорого формування цін з урахуванням попиту і 

пропозиції; 
5. створити систему прогнозування виробництва та збуту сільськогосподарської 

продукції, 
6. розширити експортний потенціал України. 

І ще дуже важливий момент.  
Через оптовий ринок місцева та центральна влада можуть творити політику 

врівноваженого розвитку, особливо сільськогосподарської продукції та роздрібної торгівлі. 
Особливо в таких країнах як Україна, де виробництво сільськогосподарської продукції (овочі, 
фрукти, квіти, м’ясо та ін.) є дуже роздробленим, де виробники не організовані у виробничі 
групи, кооперативи чи іншого роду організації, де якість продукції є низькою та продукція 
малоефективною, а також коли в містах продаж овочів, фруктів, квітів, м’яса та інших 
продуктів здійснюється в малих магазинах та за посередництвом базарів, де існує великий 
нереєстрований обіг цих продуктів (чорний ринок) - тільки створення оптових ринків зможе 
призвести до зміни цієї ситуації. Формування оптових ринків дасть можливість впорядкувати 
розподіл цих продуктів.  

З часом оптові ринки в Україні повинні перерости в регіональні аграрні центри, де 
покупці й продавці зможуть не тільки продати чи купити продукцію, а й отримати повний 
спектр послуг: тут можна буде підготувати товар для продажу, провести розрахунки, отримати 
кредит, логістичні послуги, дізнатися про ціни на товари, отримати новітню інформацію про 
передові технології вирощування, збирання, зберігання.  

В Україні прообразом такого регіонального  аграрно-маркетиногого центру є оптовий 
ринок «Шувар « у Львові. Але це тільки прообраз, який створююється повільно. Оскільки це 
тільки власні гроші бізнесу, які є обмеженими і який має більш прибуткові видит діяльності. І 
нам потрібен такий центр у кожній області. А без державної підтримки швидко цього зробити 
не вдасться. 

Зважаючи на важливість ОРСП для розвитку сільського господарства, значне місце у 
проекті Закону відведено державній політиці їх підтримки в процесі становлення та діяльності, 
а також регулюванню і нагляду за діяльністю ОРСП. 

Державна політика підтримки ОРСП здійснюється шляхом:  
- розробки та затвердження програми розвитку мережі оптових ринків, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України, контролю за реалізацією заходів щодо їх 
створення та функціонування;  

- забезпечення достовірною інформацією учасників ОРСП про кон'юнктуру та 
споживчу якість товарів;  

- розроблення і контролю за виконанням правил торгівлі, ветеринарних і санітарних 
правил, інших нормативно-правових документів, що регламентують їх діяльність;  
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- виділення земельних ділянок під ОРСП, в тому числі із земель державної чи 
комунальної власності, з урахуванням санітарної зони, у розмірі, що забезпечуватиме учасників 
ринку необхідними торговими місцями, сприятиме розміщенню відповідних об'єктів 
інфраструктури ринку, а також з урахування подальшого розвитку ОРСП;  

- надання організаційної, технічної та фінансової допомоги у створенні та 
функціонуванні ОРСП;  

- стимулювання реалізації на ОРСП сільськогосподарської продукції вітчизняного 
виробництва;  

- забезпечення ОРСП під'їзними дорогами, водо- і електропостачанням, іншими 
комунікаціями загального призначення;  

- включення до програм соціально-економічного розвитку територій заходів з розвитку 
ОРСП;  

- організації навчання, проведення семінарів з питань оптової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією, формування та функціонування ОРСП;  

- популяризації переваг продажу продукції через ОРСП, особливо серед дрібнотоварних 
виробників сільськогосподарської продукції;  

- сприяння кооперації сільськогосподарських товаровиробників для продажу продукції 
на ОРСП та створенню таких ринків, в тому числі кооперативних. 

У Прикінцевих положеннях пропонується внести зміни до низки законів України, які 
спрямовані на стимулювання створення та розвитку мережі ОРСП. 

При розробці законопроекту вивчався міжнародний досвід. Залучалися міжнародні 
експерти. 

З іншого боку цей законопроект – продукт певних компромісів. Тому, є поле для його 
удосконалення. 

За висновком науково-експертного управління Верховної Ради України за результатами 
розгляду у першому читанні законопроект може бути взятий за основу з урахуванням 
висловлених зауважень і пропозицій. Що і зробили народні депутати України. Більшість 
пропозицій науково-експертного управління є слушними і пов’язані з законопроектною 
технікою та уточненням окремих норм. Їх можна врахувати при підготовці законопроекту до 
другого читання. І тільки окремі пропозиції є дискусійними. 

Державна політика щодо розвитку гуртових ринків повинна базуватися на економічних 
принципах та баченні економічної перспективи. Для розвитку таких ринків потрібні 
передбачені законодавством економічні стимули, особливо на етапі їх становлення. Державна 
підтримка таких ринків не обмежується правилами Світової організації торгівлі, оскільки 
відноситься до так званої «зеленої скриньки».  

Дехто говорить, до держава втратить сьогодні від того, що надасть пільги, зокрема 
податкові, оптовим ринкам. Хочеться відповісти так: а якщо їх не буде, то що ми будемо 
оподатковувати. Короткострокові віртуальні  „втрати” повернуться значними суспільними 
вигодами у найближчому майбутньому. 

Французькі економісти і політики, де, тільки завдяки державі і відповідному 
законодавству було створено потужну мережу оптових ринків продовольства, - насамперед, 
ринків свіжих овочів та фруктів, м’яса -  називають такі ринки «суспільним благом» і цим 
мотивують їхню підтримку . 

Україні, як аграрній державі, конче треба створити таке «суспільне благо», якщо ми 
прагнемо бути лідерами на аграрних ринках світу. 
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КОМЕНТАРІ ДО ТЕМИ відкриття Регіонального аграрно-маркетингового центру (РАЦ) 
«Шувар», що відбулося 12 вересня 2008 р. 

       Шмідт Роман Михайлович, заступник міністра аграрної 
політики України: «Мені завжди було приємно дивитися, як 
розвивається РАЦ «Шувар». Міністерство аграрної політики зацікавлене у 
цьому процесі з кількох причин: по-перше, це створює умови для 
гуртового збуту продукції, забезпечуючи її якість та безпечність. По-
друге, це – формування інфраструктури аграрного ринку. І «Шувар», 
таким чином, стимулює створення кооперативів у сільській місцевості, 
щоб гуртом збувати свою продукцію у РАЦ. А ще - це сприяє прозорому 
ціноутворенню Досвід «Шувару» повністю відповідає світовим вимогам 
формування інфраструктури аграрного ринку. Тому він буде поширений в 
Україні». 
       Присяжнюк Микола Володимирович, голова комітету з 
питань аграрної політики та земельних відносин Верховної ради 
України:  «З великим задоволенням відвідую Львів і «Шувар» зокрема. 
Зараз у Львові проходять багато заходів, але відкриття Регіонального 
аграрно-маркетингового центру – це дуже важлива подія для аграрного 
сектору. У майбутньому цей сектор буде № 1 і в масштабах виробництва, і 
в масштабах залучення людських ресурсів. Відкриття РАЦ «Шувар» дає 
селянину відчуття потрібності, адже селяни розумітимуть, що їхня праця 
матиме реальне продовження у формі реалізації продукції. В Україні, 
відповідно до статистичних показників,  виробництво перевищує 
споживання сільгосппродукції, тому сьогодні Україна  приречена бути 
експортно орієнтованою  державою в АПК. І законопроект, який 
знаходиться у Верховній раді України, вже був схвалений на засіданні 
профільного комітеті і я докладу усіх зусиль, щоб вже наступного тижня 
він був прийнятий у першому читанні. А в перспективі – і в цілому. 
Сьогодні я не бачу цьому реальних перешкод. Ми можемо багато говорити 
про нестабільну політичну ситуацію, але я думаю, що всі 450 депутатів 
зацікавлені у розвитку економіки країни. Відтак, Законопроект, 
сподіваюсь, буде підтриманий. У мене склалось надзвичайно позитивне 
враження від події». 
       Денькович Іван Васильович, народний депутат України від 
фракції БЮТ: «Відкриття РАЦу «Шувар» має значення не лише для 
Львівщини, але й всієї України. Це – шедевр Львівщини, наша гордість. 
Звичайно, Львів відзначається великою культурною спадщиною. Тепер у 
нас є надбання в аграрному комплексі. Поки що жодна інша область не 
може похвалитись таким комплексом, як «Шувар». А ще особливо 
приємно, що, всупереч усім труднощам і перепонам, проект успішно 
вдалось реалізувати п. Роману Федишину, члену нашої політичної сили,  
та його колективу. Сьогодні відбулась справді надзвичайна подія для 
нашого міста!». 
       Садовий Андрій Іванович, міський голова м. Львова: «Дуже 
приємно що комплекс, який є дуже важливим у галузі АПК, з’явився у 
Львові. Ми бачимо, як в різних країнах світу відбувається цивілізована 
торгівля всіма видами сільгосппродукції, тому приємно, що такий 
комплекс постав завдяки зусиллям депутата Львівської міської ради 
Федишина Р.С. Він – людина, яка доводить розпочате до завершення, тому 
хочеться побажати, щоб всі плани, з Божою ласкою, на перспективу були 
успішно реалізовані». 
      Бермес Зеновій Миколайович, голова Асоціації роботодавців 
Львівщини:  «Відкриття РАЦ «Шувар» - це той крок, який нас зближує з 
майбутнім, бо вперше вдалось вийти на нові технології просування 
продуктів, які є настільки необхідними львів’янам. Я вважаю, що РАЦ 
«Шувар» може бути  початком системного шляху і прикладом для всієї 
України, адже він демонструє, що продукція, яка вирощена у виробника 
може швидко і в належному вигляду бути реалізована». 

 
  


