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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Ø П О С Т А Н О В А  N 1061  від 3 грудня 2008 р. «Про внесення змін до пункту 2 
Порядку використання   у 2008 році коштів, передбачених у державному  бюджеті 
для селекції в рослинництві»   

 Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
Внести до  пункту  2 Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених   

у   державному   бюджетідля     селекції    в рослинництві,  затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 березня 2008 р.  N 269 (  269-2008-п  )  (Офіційний  вісник України, 
2008 р., N 25, ст. 788, N 66, ст. 2218), такі зміни:  

- в абзаці першому слова "та висіяного" виключити;  
- доповнити пункт абзацом такого змісту:  
"У разі  використання  придбаного  в поточному році насіння і садивного  

матеріалу  не   за   цільовим   призначенням   одержана компенсація  вартості  насіння  є  такою,  
що  використана  не  за цільовим призначенням.".   

     http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А N 1055  від 3 грудня 2008 р. «Про умови оплати праці 
працівників Українського науково-дослідного інституту лісового господарства   та 
агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького та Українського науково-дослідного 
інституту  гірського лісівництва імені П.С. Пастернака»  
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Установити, що оплата праці працівників Українського науково-дослідного    

інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М.Висоцького  та  Українського 
науково-дослідного інституту  гірського  лісівництва  імені П.С. Пастернака  здійснюється  за 
умовами оплати праці відповідних категорій  працівників  бюджетних  науково-дослідних   
установ   і організацій Національної академії наук.  

     2. Державному комітету лісового господарства:  
     - забезпечити виконання  пункту  1 цієї  постанови  у  межах видатків, передбачених 

у Державному бюджеті України на відповідний рік;  
     - за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством 

фінансів привести власні нормативно-правові  акти  з питань оплати праці у відповідність з 
цією постановою.  

     3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.   
 http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А  р. N 1027 від 26 листопада 2008 «Про порядок 
ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального 
розвитку України, що підтримуються  міжнародними фінансовими організаціями»  
     З метою вдосконалення процедури  ініціювання,  підготовки  та реалізації  проектів  

економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями, підвищення  ефективності  використання  залучених  коштів  Кабінет Міністрів 
України  п о с т а н о в л я є:  

     1. Затвердити Порядок ініціювання,  підготовки та  реалізації проектів   економічного   
і соціального розвитку  України,  що підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями.  

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
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     2. Установити,  що пропозиції про  ініціювання  інвестиційних проектів,  подані  
Міністерству  економіки  відповідно  до Порядку підготовки  та  реалізації  проектів  
економічного  і  соціального розвитку України,  які  підтримуються  міжнародними  
фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10  
жовтня  2001  р.  N 1317 ( 1317-2001-п ) (Офіційний вісник України,  2001 р.,  N 41,  ст.  1859), 
розглядаються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.  

     3. Визначити  Міністерство  економіки  координатором  роботи, пов'язаної з 
ініціюванням,  підготовкою  та  реалізацією  проектів економічного  і  соціального  розвитку  
України,  що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.  

     ПОРЯДОК ініціювання, підготовки та реалізації  проектів економічного і 
соціального розвитку України,що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями 
було   ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України N 1027 від 26 листопада 2008 
р.  

Цей Порядок регулює питання  ініціювання,  підготовки  та реалізації  проектів  
економічного і соціального розвитку України, що  підтримуються  за  рахунок  фінансових  
ресурсів   міжнародних фінансових  організацій,  за винятком Міжнародного валютного фонду 
(далі - МФО),  які залучаються як позика, кредит чи грант державою або під державні гарантії 
(далі - позика).  
http://zakon.rada.gov.ua 
 
 
 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

 
Ø Н А К А З N 516  від 15.08.2008   

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2008 р.   за N 1150/15841  «Про 
внесення змін до Положення   про свідоцтво про авторство на сорт рослин»   

     Відповідно до статей 16, 37 Закону України "Про охорону прав на  сорти   рослин" 
(3116-12),   з   метою   приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного 
законодавства МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ видало Н А К А З :  

     1. Унести  до  Положення  про свідоцтво про авторство на сорт рослин,  
затвердженого  наказом  Міністерства  аграрної   політики України  від  28.05.2003  N  151  ( 
z0470-03 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за N 470/7791, такі 
зміни:  

     1.1. У пункті 1.2 слово  "особа"  замінити  словом  "людина", слова  "створила  
(виявила і/або вивела і/або поліпшила)" замінити словами "вивела або виявила і поліпшила 
сорт".  

     1.2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: 
     "1.3. Особисті  немайнові  права інтелектуальної власності на сорт рослин не 

відчужуються, не передаються і діють безстроково.".  
     1.3. У  пункті  2.1   слова   "та   надання   автором   сорту Держсортслужбі  документа  

про  сплату  збору за дії,  пов'язані з набуттям,  здійсненням та захистом прав на сорти  рослин  
(далі  - збір)" виключити.  

     1.4. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: 
     "3.1. У разі перегляду умов договору стосовно складу  авторів сорту  

Держсортслужба  за спільним клопотанням осіб,  зазначених у заявці як автори, а також 
авторів, не зазначених у заявці, вносить зміни  до  відповідних документів у встановленому 
порядку за умови надходження  клопотання  до   прийняття   рішення   про   державну 
реєстрацію прав на сорт та сплати відповідного збору.".  

     1.5. Пункт 3.4 виключити.  
     1.6. У пункті  3.6  слова  ",і  до  Державного  реєстру  прав власників  сортів  рослин  

і/або Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення  в  Україні,  -  якщо  спільне  
клопотання надійшло  після  державної реєстрації прав на сорт і/або державної реєстрації 
сорту." виключити.  

http://zakon.rada.gov.ua
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     2. Державній   службі   з   охорони   прав  на  сорти  рослин (Хаджиматов В.А.) 
забезпечити подання  цього  наказу  на  державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  

     3. Контроль за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра Мельника С.І.  
 http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø Н А К А З N 515 від 15.08.2008   
Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україн 2 грудня 2008 р. за N 1149/15840   
    «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 

13.12.2002 N 390»  
     Відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону  прав  на сорти рослин" ( 3116-

12 ), з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ видало Н А К А З :  

     1. Унести до наказу Міністерства  аграрної  політики  України від  13.12.2002 N 390 ( 
z0080-03 ) "Про затвердження Положення про Державний реєстр  прав  власників  сортів  
рослин  та  про  видачу патентів України на сорти рослин",  зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 31.01.2003 за N 80/7401, такі зміни:  

     1.1. Заголовок наказу ( z0080-03 ) викласти в такій редакції: "Про    затвердження   
Положення   про   Державний   реєстр   прав інтелектуальної власності на сорти рослин та про  
видачу  патентів України на сорт рослин",  

     1.2. Пункт 1 наказу ( z0080-03 ) викласти в такій редакції: 
     "1. Затвердити   Положення   про   Державний   реєстр    прав інтелектуальної  

власності  на сорти рослин та про видачу патентів України на сорти рослин.".  
     2. Положення  про  Державний  реєстр  прав  власників  сортів рослин та про видачу 

патентів України на сорти рослин, затверджене зазначеним наказом, викласти в новій редакції, 
що додається.  

     3. Державній  службі  з  охорони   прав   на   сорти   рослин (Хаджиматов  В.А.)  у  
встановленому  порядку  забезпечити подання цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  
Міністерства  юстиції України.  

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  
         Мельника С.І. 
 ПОЛОЖЕННЯ про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти рослин 

та про видачу патентів України на сорти рослин  Зареєстровано в Міністерстві   юстиції 
України  2 грудня 2008 р.за N 1149/15840   

     Це Положення,  розроблене  відповідно  до Закону України "Про охорону прав на  
сорти  рослин"  (  3116-12  ),  визначає  порядок ведення Державного реєстру прав 
інтелектуальної власності на сорти рослин,  видачу патентів України на сорти рослин та  їх  
завірених копій, а також установлює форму патенту.  

 http://zakon.rada.gov.ua 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ø 24.12.2008 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 законопроекту Міністерство аграрної політики 
України 24 грудня 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 у 
відповідність до чинного законодавства 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. 

Норми чинних законодавчих актів щодо племінної справи у тваринництві в 
деяких позиціях потребують гармонізації, а також приведення до відповідності світовим 
нормам і правилам ведення племінної справи у тваринництві. 

Зокрема, норми чинної редакції Закону України „Про племінну справу у 
тваринництві” в частині системи Державної племінної служби та державних органів управління 
племінною справою у тваринництві суперечать частині третій статті 6 Указу Президента 
України від 15 грудня 1999 року № 1572 „Про систему центральних органів виконавчої влади” 
щодо принципів призначення на посаду керівників урядового органу державного управління, а 
також передбачають поєднання в одному органі функцій управління і контролю в сфері 
племінної справи у тваринництві. Крім того, абзац  п’ятий статті 7 цього Закону необхідно 
привести у відповідність до законодавства про дозвільну систему. 

Законодавчо не врегульовано проведення державної реєстрації селекційних 
досягнень у тваринництві та ведення Державного реєстру селекційних досягнень у 
тваринництві, що унеможливлює захист прав інтелектуальної власності на породи тварин та 
обмежує експорт племінних (генетичних) ресурсів, оскільки вітчизняні селекційні досягнення 
не вважаються офіційно зареєстрованими. 

Також потребує уточнення назва виду господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, оскільки деякі назви видів робіт дублюються, а деякі роботи, які потребують 
ліцензування, через неточність формулювання назви, не зазначені. 

Прийняття зазначеного проекту Закону України дасть можливість привести у 
відповідність норми Закону України „Про племінну справу у тваринництві” до вимог статті 6 
Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1572 „Про систему центральних органів 
виконавчої влади” та створить умови для створення систем управління і контролю в сфері 
племінної справи у тваринництві. 
Основною метою внесення змін до чинного законодавства щодо племінної справи у 
тваринництві є: 

-   законодавче забезпечення формування вітчизняної сучасної системи ведення 
племінної справи у тваринництві, яка відповідає міжнародним стандартам; 

-   ліквідація суперечностей в чинному законодавстві; 
-   удосконалення системи державного управління та державного контролю в 

галузі племінного тваринництва; 
-   створення законодавчих підстав для реалізації захисту прав інтелектуальної 

власності на породи тварин. 
Механізмом реалізації, а також суттю найважливіших положень 

передбачається: 
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-  створення автоматизованих баз даних державних книг племінних тварин 
замість друкованих видань, які не забезпечують одержання оперативної інформації щодо 
племінних тварин; 

-   створення автоматизованих баз даних щодо всіх суб’єктів племінної справи 
у тваринництві – Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві замість 
Державного племінного реєстру, який включає інформацію лише про племінні стада, але не 
забезпечує накопичення та обробку інформації щодо суб’єктів з оцінки тварин, лабораторій 
генетичної експертизи тощо; 

-   створення Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві, як 
інформаційного джерела щодо якості селекційних досягнень та необхідної складової для 
запровадження захисту прав інтелектуальної власності на породи тварин, забезпечення 
державної реєстрації селекційних досягнень – обов’язкової умови при експорті племінних 
(генетичних) ресурсів вітчизняної селекції; 

-   розмежування повноважень управління та контролю в межах одного 
урядового органу, чітке визначення функцій державних органів у сфері племінного 
тваринництва, формування вертикалі державної інспекції з племінної справи у тваринництві як 
органу контролю за дотриманням вимог чинного законодавства в племінному тваринництві; 

-   формування державної системи управління племінною справою у 
тваринництві відповідно до світових вимог, норм та правил; 

-   формування законодавчої бази для надання фінансової державної підтримки 
ведення племінної справи у тваринництві відповідно до вимог СОТ; 

Таким чином, дія цього регуляторного акта дасть змогу за певний час створити 
чітку систему державного управління та контролю в племінному тваринництві, що забезпечить 
формування вітчизняної системи селекції у тваринництві, зменшить залежність вітчизняних 
виробників від імпортованих племінних (генетичних) ресурсів, сприятиме зменшенню 
кількості порушень та фальсифікацій на ринку племінних ресурсів, створить передумови для 
формування відповідних інформаційних баз даних, які нададуть можливість виробникам 
продукції тваринництва мати об’єктивну оцінку наявних в Україні племінних (генетичних) 
ресурсів та суб’єктів племінної справи у тваринництві, що забезпечить більш рентабельне 
виробництво продукції тваринництва та підвищення її конкурентноздатності за рахунок 
підвищення якості (продуктивності) та зменшення собівартості. 

  http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 24.12.2008  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про тимчасові заходи щодо здешевлення платних 
послуг Державної служби з карантину рослин України при переміщенні 
зерна” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про тимчасові заходи щодо здешевлення платних послуг Державної 
служби з карантину рослин України при переміщенні зерна” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Цим проектом визначено питання щодо можливостей здешевлення послуг 
Державної служби з карантину рослин України при переміщенні зерна в умовах світової 
фінансової кризи. 

Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України – www.minagro.gov.ua  

З метою мінімізації затрат товаровиробників при переміщенні зерна Кабінет 
Міністрів України постановляє:  

1. Плата за послуги Державної служби з карантину рослин України відповідно 
до Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р. № 578 
(Офіційний вісник України, 2008, № 47,  ст. 1540), при переміщенні зерна не справляється, крім 
плати, яка справляється за послуги відповідно до пунктів 1, 2, 3, 10 цього Переліку.  

Плата за послуги при переміщенні зерна відповідно до пунктів 1, 2 Переліку 
справляється у розмірі 50 відсотків. 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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2. Постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року та діє до 30 червня 2009 

року. 
Проект постанови розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів 

України від 08.10.2008р. № 40238/451/1-08  з урахуванням звернень суб’єктів господарювання 
та центральних органів виконавчої влади, щодо можливостей здешевлення послуг Державної 
служби з карантину рослин України при переміщенні зерна в умовах світової фінансової кризи. 

Метою прийняття проекту Постанови є здешевлення процедури експорту зерна 
та захист вітчизняних товаровиробників в умовах світової фінансової кризи. 

 Подальше не вирішення зазначеного питання унеможливить здешевити 
витрати товаровиробників та експортерів зерна при його переміщенні  

Обраний спосіб надає можливість зменшити затрати товаровиробників та 
експортерів зерна при його переміщенні 

 Реалізація проекту сприятиме зменшенню затрат товаровиробників та 
експортерів зерна при його переміщенні 

 Проектом постанови передбачається, що при переміщенні зерна плата за 
послуги Державної служби з карантину рослин України справляється за нульовою ставкою 
відповідно до пунктів 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 Переліку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.06.2008 р.  № 578, до яких входять: 

Ø обстеження посівів сільськогосподарських культур, розсадників, плодових 
культур, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг на виявлення 
карантинних організмів для встановлення та/або підтримання статусу місця 
виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що займається 
виробництвом об'єктів регулювання; 

Ø обстеження площ складів та інших місць зберігання об'єктів регулювання 
(силосні споруди, елеватори тощо) на виявлення карантинних організмів для 
встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої 
ділянки на вимогу особи, що займається виробництвом об'єктів регулювання; 

Ø організація та контроль за проведенням обробки та фумігації (знезараження) 
об'єктів; 

Ø огляд об'єктів регулювання; 
Ø інспектування об'єктів; 
Ø надання інформації щодо проведення фітосанітарних заходів; 
Ø фумігація (знезараження) об'єктів регулювання; 
Ø обробка об'єктів регулювання та об'єктів. 

Плата за послуги, передбачені у пунктах 1, 2 Переліку, справляється у розмірі 50 відсотків, до 
яких належить: 
Ø видача фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт 

вантажу; 
Ø видача карантинного сертифіката. 

У разі прийняття запропонованого проекту буде забезпечено надання на 
безоплатній основі органами Державної служби з карантину рослин України платних послуг 
відповідно до пунктів 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 Переліку платних послуг Державної служби з 
карантину рослин та розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.06.2008 р. № 578, що надасть змогу товаровиробникам та експортерам 
зерна зменшити затрати при його переміщенні. 

  http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 23.12.2008 Довідка про оприлюднення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України  
“Про Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному 

бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби” 
 

http://www.minagro.gov.ua
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З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті 
для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби” та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики оголошує про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки сільськогосподарської дорадчої служби” розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики: www.minagro.gov.ua 

Про Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті 
для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби Кабінет Міністрів України  
постановляє: 

Установити, що кошти, передбачені у державному бюджеті за програмою “Державна 
підтримка сільськогосподарської дорадчої служби”, використовуються відповідно до Порядку 
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки сільськогосподарської дорадчої служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1131 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 
2670; 2008 р., № 15, ст. 374). 

Внести до зазначеного Порядку такі зміни: 
- у пункті 3 цифри “2007” замінити цифрами “2009”; 
- у тексті Порядку слова “відповідно до Закону України  “Про закупівлю товарів, робіт і 

послуг за державні кошти”  замінити словами “в установленому законодавством порядку”. 
Проект постанови розроблено відповідно до Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2009 рік”, яким передбачено виділення коштів за бюджетною програмою 
“Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби”. 

Основним завданням проекту постанови є визначення прозорого та ефективного 
механізму використання бюджетних коштів, передбачених Мінагрополітики за бюджетною 
програмою “Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби”. 

Прийняття проекту постанови дасть можливість здійснювати прозору процедуру 
закупівлі соціально спрямованих дорадчих послуг у суб’єктів сільськогосподарської дорадчої 
діяльності, забезпечить виконання Державної цільової програми сільськогосподарської 
дорадчої діяльності на період до 2009 року, сприятиме адаптації аграрних товаровиробників, 
особистих селянських і фермерських господарств до конкурентних умов господарювання, 
розвитку сільського ринку праці, зменшенню навантаження на фонди соціального страхування 
та розширеному відтворенню людського потенціалу сільської місцевості. 

Необхідність прийняття постанови обґрунтовується потребою продовжити термін дії 
Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки сільськогосподарської дорадчої служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.09.2007 № 1131 на термін дії зазначеної Програми. 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про Порядок використання у 2009 
році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки 
сільськогосподарської дорадчої служби”  пропонується державна підтримка 
сільськогосподарської дорадчої служби шляхом фінансування надання соціально спрямованих 
дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості та 
сільському населенню. 

Прийняття регуляторного акта є необхідним, оскільки він: 
-забезпечує реалізацію положень Закону України „Про сільськогосподарську дорадчу 

діяльність"; 
- в результаті прийняття регуляторного акта передбачається запровадження механізму 

ефективного та справедливого розподілу і спрямування бюджетних коштів на задоволення 
потреб сільськогосподарських товаровиробників, сільського населення у поглибленні 
професійних знань і вдосконаленні практичних навичок, підвищенні ефективності 

http://www.minagro.gov.ua
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господарювання та розвитку сільської місцевості шляхом надання соціально спрямованих 
дорадчих послуг. 

 
Головною ціллю регуляторного акта є державна підтримка сільськогосподарської 

дорадчої служби шляхом фінансування надання соціально спрямованих дорадчих послуг 
суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості та сільському 
населенню.  

Прийняття постанови сприятиме адаптації аграрних товаровиробників, особистих 
селянських і фермерських господарств до конкурентних умов господарювання, розвитку 
сільського ринку праці, зменшенню навантаження на фонди соціального страхування та 
розширеному відтворенню людського потенціалу сільської місцевості. 

Прийняття регуляторного акта сприятиме подоланню збитковості 
сільськогосподарського виробництва, підвищенню ефективності його роботи, розширенню 
сфери зайнятості та підвищенню добробуту сільського населення, заохоченню молоді до 
роботи і проживання в сільській місцевості, поліпшенню інфраструктури сільських населених 
пунктів. 

Прийняття регуляторного акта дасть можливість ефективно розподіляти кошти для 
надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що провадять 
діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню суб’єктами сільськогосподарської 
дорадчої діяльності, а також ефективно та прозоро використовувати кошти на підготовку та 
видання друкованої продукції (брошур, буклетів, інформаційних листків), необхідної для 
проведення дорадчої діяльності на професійному рівні.  

  http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 19.12.2008 Повідомлення про оприлюднення проекту наказу 
Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Інструкції з селекції 
бугаїв м’ясних порід”. 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної 

політики України “Про затвердження Інструкції з селекції бугаїв м’ясних порід” та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Міністерство аграрної політики України 18 
січня 2008 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики 
України. 

Проектом наказу Міністерства аграрної політики “Про затвердження Інструкції з 
селекції бугаїв м’ясних порід” передбачається затвердження Інструкції з селекції бугаїв 
м’ясних порід, яка визначає порядок та нормативні показники одержання, оцінки та відбору 
племінних бугаїв м’ясних порід. 

Оцінку бугаїв проводять з метою визначення племінної (генетичної)  цінності, за 
результатами якої відбирають кращих племінних бугаїв для використання, чим забезпечується 
створення племінних ресурсів вищої цінності, підвищення селекційного ефекту в стадах, ріст 
економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства. 

Повний пакет документів наказу Міністерства аграрної політики України “Про 
затвердження Інструкції з селекції бугаїв м’ясних порід” розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua (розділ 
“Регуляторні акти”). 

  http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 18.12.2008 Довідка про оприлюднення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Порядку реєстрації та обліку тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, 
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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сільськогосподарської техніки, інших механізмів” та аналізу регуляторного впливу зазначеного 
проекту Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Метою прийняття зазначеного проекту постанови є усунення перешкод, неточностей та 
протиріч під час реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших 
механізмів,  що експлуатуються в Україні.  

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : 
1. Затвердити Порядок реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних 

сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів, що додається.  

2. У додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 “Про 
затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних 
для реєстрації транспортних засобів” зразок свідоцтва про реєстрацію тракторів, самохідних 
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів виключити. 

  http://www.minagro.gov.ua 
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 3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 

Ø 30.12.2008 Госкомзем минимизирует процесс 
оформления и выдачи документов на право собственности на землю 
сельхозназначения  
Государственный комитет по земельным ресурсам (Госкомзем) разработает 

механизм минимизации услуг по оформлению, выдаче и государственной регистрации 
документов, удостоверяющих право собственности и право пользования земельными 
участками, предоставленными для ведения товарного сельскохозяйственного производства в 
соответствии с Законом "О государственной регистрации вещественных прав на недвижимое 
имущество и их ограничений". Об этом сообщается на сайте Государственного комитета 
Украины по земельным ресурсам.  

Соответствующее решение принято в ходе совещания по вопросам 
организации работы госпредприятия "Центр государственного земельного кадастра" и 
персональной ответственности его гендиректора и руководителей филиалов за плохо 
налаженную работу, которое провел глава ведомства Олег Кулинич.  

Генеральный директор ГП "Центр ГЗК" Валентин Савицкий отметил, что для 
ускорения процесса создания автоматизированной системы государственного земельного 
кадастра необходимо, прежде всего, принять Закон "О государственном земельном кадастре", 
создать концепцию кадастра, усовершенствовать техническое задание по созданию кадастра, а 
также создать электронную книгу регистрации документов, подтверждающих право 
собственности на землю.  

Кроме того, по мнению В.Савицкого, первоочередными задачами комитета 
являются инвентаризация книг регистрации и внесение данных о них в единый реестр, 
приобретение в собственность помещений для филиалов Центра ГЗК, создание центрального и 
региональных серверов для хранения земельно-кадастровых данных, налаживание каналов 
связи с регистрационными офисами для передачи данных кадастра и пр.  

АПК-Информ 
 

Ø 30.12.2008 В Закарпатской области за 11 месяцев т.г. 
темпы прироста валовой продукции в АПК во всех категориях хозяйств 
составили 5,6%  
В Закарпатской области за 11 месяцев т.г. темпы прироста валовой продукции в 

АПК во всех категориях хозяйств составили 5,6%. Об этом сообщили в главном управлении 
агропромышленного развития Закарпатской ОГА. По информации управления, объемы 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции (мяса, молока, зерновых 
культур, картофеля, овощей) превысили уровень 2007 г. Именно поэтому Закарпатская область 
обеспечила себя продовольственными ресурсами, кроме продзерна. В то же время, отрасль 
животноводства отреагировала на кризисные явления уменьшением поголовья крупного 
рогатого скота в пределах 10%. "В связи с финансовыми проблемами также приостановлены 
реконструкция и строительство некоторых свинокомплексов и предприятий птицеводства в 
регионе", - сообщают в управлении.  

 УНИАН 
 
Ø 30.12.2008 всі новини дня В Україні можна замістити щорічно 

альтернативними джерелами енергії не менш як 20-22 млрд куб м 
природного газу по еквіваленту 

Відповідно ж до песимістичних розрахунків, в Україні можна замістити щорічно 
альтернативними джерелами енергії не менш як 20-22 млрд куб м природного газу по 
еквіваленту. Україна має усі можливості у найближчі роки в галузі теплокомуненергетики 
перейти на альтернативні джерела споживання енергії - до 80 відсотків. Про це заявив сьогодні 
на прес-конференції президент Спеціального конструкторського бюро Сухіна (СКБ Сухіна) 
Євген Сухін.  
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За його словами, головною проблемою сьогодення залишається висока енергоємність 
українського ВВП, застарілий технічний фонд, низька активність впровадження 
енергоефективних технологій та надзвичайно мала частка використання альтернативних видів 
палива в паливно-енергетичному балансі держави. Альтернативними напрямами є 
впровадження когенераційних схем, які будуть виробляти енергію і тепло, а головне 
працюватимуть за рахунок використання місцевих видів палива - відходів деревообробної 
промисловості, біомаси, шахтного метану. На жаль, нинішнього року на ці цілі держава не 
профінансувала жодної копійки, наголошує Євген Сухін.  

Незабаром в Івано-Франківську буде запущено електростанцію потужністю 4 мегават, 
що працюватиме на біомасі. Собівартість виробництва електроенергії на такій станції буде 
утричі менша, ніж при використанні природного газу. Впровадити в Україні такі технології 
реально й можливо. Нині ведуться роботи із зведення та запуску кількох подібних об'єктів. Є 
зацікавленість у таких проектах реальних власників підприємств, повідомив Є.Сухін.  

Розвиток даного напряму - це перспективний шлях, яким ідуть усі європейські країни. 
Більш того, відповідно до Програми розвитку відновлювальних джерел енергії в країнах ЄС 
частка біомаси складатиме уже в 2020 році 235 млн тонн нафтового еквіваленту, а у 2050 році 
частка використання нетрадиційних видів енергії в паливно-енергетичних балансах держав має 
сягнути 50%.  

На думку спеціаліста, у нинішній критичний момент маємо економити, приміром, 
використовувати рідке паливо для виробництва тепла й енергії, як це зараз практикується у 
Європі.  

Євген Сухін вважає, що у перспективі Україна має можливість виробляти не менше 40 
мільярдів кубів синтез-газу щорічно, що є еквівалентом 25 мільярдам кубів природного. Якщо 
обладнати газорозподільні станції установками по виробництву синтез-газу можливе 
збільшення поставок газу на 25% (суміш природного та синтетичного газу). Реалізація 
вищезгаданих проектів дозволить вивільнити близько 120 тисяч умовного палива "класичного 
типу" (вугілля, природний газ).  

Нагадаємо, що розвиток нетрадиційних та альтернативних видів палива у балансі 
попиту та пропонування енергоносіїв має стати пріоритетним напрямом у досягненні 
зазначеної в Енергетичній стратегії України до 2030 року мети - зменшення використання 
природного газу з 76 мільярдів кубометрів у 2005 році до 49 мільярдів кубометрів у 2030 році. 
Цієї мети, на думку спеціалістів, цілком можливо досягти, зокрема, за рахунок виробництва 
синтетичного газу з бурого вугілля, торфу, відходів деревообробки та сільського господарства, 
однак в Україні ці технології чомусь майже не використовуються.  

 Укрінформ 
 
Ø 30.12.2008 До держрезерву закуплено 1,167 млн т зерна на суму  
1,35 млрд грн  

До держрезерву закуплено 1,167 млн т зерна на суму 1,35 млрд грн, повідомляє 
УКРІНФОРМ з посиланням на підсумки роботи Аграрного фонду в році, що йде.  

Нагадаємо, що Кабмін ставив завдання перед АФ придбати до держрезерву 881 тис. т 
зерна.  

У рамках заставних закупівель придбано також 400 тис. т зерна на 295 млн грн.  
Україна з 1 по 24 грудня експортувала 1 364 тис. тонн зерна, у тому числі пшениці - 1054 

тис. тонн, ячменю - 308 тис. тонн, жита - 2 тис. тонн.  
Усього експортовано в 2008/2009 маркетинговому році 11 683 тис. тонн (пшениці - 10 

293 тис. тонн, ячменю - 1 379 тис. тонн, жита - 11 тис. тонн), у тому числі в листопаді 1 651 тис. 
тонн (пшениці - 1 509 тис. тонн, жита - 2 тис. тонн, ячменю - 140 тис. тонн).  
  Укрінформ 
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Ø 30.12.2008 Після стабілізації на фондових ринках 

інвестиції підуть у глобально перспективні галузі АПК - експерт УКАБ  
Поточний маркетинговий рік став для українських аграріїв одним із найважчих 

за часи незалежності. Обвал цін на сільгосппродукцію як на внутрішніх, так і на зовнішніх 
ринках зумовив ситуацію, коли багато підприємств опинилися на межі банкрутства. Думками 
щодо можливих наслідків світової економічної кризи для вітчизняного АПК на прохання 
кореспондента УКРІНФОРМу ділиться керівник групи експертів асоціації "Український клуб 
аграрного бізнесу" Володимир Лапа.  

Нині вітчизняний АПК перебуває у важкому стані, що зумовлено передусім 
глобальними тенденціями, які формуються, на жаль, не в межах України, а на світовому ринку, 
зазначає він. На його думку, одним із головних чинників мінімізації негативного впливу кризи, 
безумовно, є продовження дії режиму пільгового оподаткування. Друга умова стабілізації 
ситуації - бюджетна підтримка: при формуванні бюджету на наступний рік важливо не 
допустити зменшення державної підтримки АПК. По-третє, слід якомога швидше розблокувати 
кредитні ресурси для підприємств агропромислового комплексу. Якщо позикові гроші 
коштують у банках близько 30%, а цикл виробництва триває півроку, то вартість такого кредиту, 
підкреслює експерт, великою мірою позначатиметься на собівартості продукції, вирощеної 
сільгоспвиробниками. У цьому полягає відмінність аграрної галузі від промисловості, де цикл 
може тривати два-три місяці і кредитні ресурси значно дешевші.  

Водночас, зауважив В.Лапа, через девальвацію гривні імпортна продукція 
стане мінімум на 20% дорожчою. І це створить певний резерв конкурентоспроможності для 
українського м'яса. Щонайменше припиниться зниження ціни, а такі тенденції намітилися через 
конкуренцію з боку імпорту. Втім, не варто говорити про те, що тваринницька галузь стане 
суперпривабливою. Так, ефективні виробники отримують прибутки, але для подальшого 
розвитку треба будувати технологічні комплекси, на які, знову ж таки, потрібні кошти.  

Певні прибутки можуть отримати ті, хто займається свинарством. Цей сегмент 
галузі найшвидше реагує на зміни кон'юнктури ринку. Коли приваблива ціна, то поголів'я 
можна відносно швидко збільшити, а коли невигідно - досить швидко вирізати. Однак 
повернутися у цей бізнес тим, хто з нього вже вийшов, буде вкрай важко через те ж таки 
фінансування. І виробники можуть забути про свинарство вже після походу у три-чотири банки. 
Тому ті, хто ще займається цим бізнесом, матимуть певний ресурс, щоб наростити поголів'я, але 
говорити про бум у свинарстві також не доводиться, констатує В.Лапа.  

Для тих, за його словами, хто не має власних резервів, передусім фінансових, 
настануть дуже важкі часи, приблизно перші півроку. Це об'єктивно. Тому у зоні ризику 
банкрутства перебувають передусім дрібні та середні підприємства. Найгірший період 
закінчиться через півроку-рік. Це означає, що цей час треба перечекати. І ті, хто знайде таку 
можливість, зможе залучити кредит або підтягне ресурси з іншого бізнесу, думаю, не 
прогадають.  

Переваги роботи в агропромисловому комплексі полягають у тому, що 
економити на їжі починають в останню чергу. Тому гіпотетично можна припустити, що АПК не 
повинен втратити стільки, як інші галузі економіки, наголосив експерт.  

Проте скидається на те, що ми вже на межі припинення падіння, і можна 
сподіватися, що після стабілізації на фондових ринках інвестиції підуть у глобально 
перспективні галузі АПК. Всі усвідомлюють обмеженість світових продовольчих ресурсів, тому 
аграрна галузь у довгостроковій перспективі є суперпривабливою. Щойно з'являться ознаки 
стабілізації світової економіки, аграрне виробництво відчує це одним з перших, підсумував 
В.Лапа.  

Укрінформ 
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4. ДІЯЛЬНІСТЬ ІРАР 
У грудні 2008 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків     
підготували наступні друковані видання: 

Ø підготовлено та передано у видавництво нове число журналу «Теорія і 
практика ринків (№6-7). Головна тема – складські документи на зерно; 

надали наступні інтерв’ю та консультаціїї: 
Ø консультації для фонду «Ефективне управління» щодо діяльності Громадської 

ради при Міністерстві аграрної політики України; 
Ø консультації для Секретаріату Президента з питань фондів розвитку сільських 

громад; 
Ø консультації на запит представника ділових кіл Південної Кореї про ринок 

землі в Україні; 
Ø консультації для працівників Комітету ВРУ з питань аграрної політики та 

земельних відносин щодо діяльності громадських організацій; 
Ø консультації для Спілки аграрних журалістів України; 
Ø консультації для Заставнівської районної ради Чернівецької області та Спілки 

сільських жінок України з питань розвитку сільської місцевості; 
Ø консультації керівництву Української аграрної конфедерації з питань 

оподаткування аграрного сектору з урахуванням вимог СОТ, зокрема щодо 
спеціальних режимів оподаткування ПДВ; 

Ø лекція на тему «Принципи формування ринку сільськогосподарської продукції 
в умовах СОТ» для керівників сільськогосподарських підприємств – слухачів 
Інституту післядипломної освіти; 

Ø консультації заступнику директора Інституту розвитку тваринництва 
     (м. Харків) з питань підтримки галузі тваринництва в умовах СОТ; 

 
 брали участь у наступних заходах:  

Ø круглий стіл на тему «Стан, проблеми і перспективи використання дорадчими 
службами у 2008 році бюджетних коштів для надання соціально спрямованих 
дорадчих послуг у сільській місцевості»; 

Ø ХІІ Міжнародна науково-практичної конференція  “Зміцнення ролі  і професійної 
діяльності дорадчих служб та інших інституцій, що працюють у сфері 
розвитку сільського господарства та сільських територій України”; 

Ø Збори щодо створення Союзу селянських обслуговуючих кооперативів України 
(ССОКУ). Фахівця ІРАР обрано членом Ради ССОКУ; 

Ø анкетування Українського клубу аграрного бізнесу з проблем застосування генно-
модифікованих організмів в Україні; 

Ø зустріч з Головою Податкової адміністрації України Буряком С. Організатор 
зустрічі  -  Європейська Бізнес Асоціація. Обговорювалися питання підсумку 
роботи податкової адміністрації за 2008 рік, зміни до Державного бюджету на 2009 
рік в частині оподаткування; 

Ø  зустріч з керівництвом та представниками Проекту ЄС «Виконання Україною 
зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації політики добросусідства в 
сільському секторі». Обговорювалися питання безпечності харчування; 

 
та у розробці наступних документів: 

Ø коментар до розпорядження від 19 листопада 2008 р. N 1447-р Кабінет Міністрів 
України, яким схвалено Концепцію  Державної цільової програми створення 
оптових ринків сільськогосподарської продукції;  
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 

 
Експерт ІРАР,  кандидат економічних наук Сеперович Н.В. пропонує вашій увазі 

коментар  на тему:  

Механізми реформування тваринництва: комплексний підхід та 
цільові програми 

Одним із головних пріоритетів державної підтримки на 2009 рік Міністерство аграрної 
політики України вбачає у відродженні галузі тваринництва, яке має задовольняти попит 
продуктами харчування тваринного походження в обсягах, що забезпечують фізіологічні норми 
харчування українського населення, а також формувати експортний потенціал країни.  

Протягом років незалежності України в галузі тваринництва спостерігається постійна 
негативна статистика щодо поголів’я великої рогатої худоби та свиней, їх рівня 
продуктивності. Негативні тенденції також спостерігаються стосовно якості сировини, зокрема 
молока, яке закуповується переробними підприємствами у господарствах населення, де не 
застосовуються ніякі сучасні технології утримання худоби та доїння корів, а переважає ручна 
трудомістка праця. 

Основною проблемою галузі залишається катастрофічне зменшення обсягів 
виробництва й поголів’я сільськогосподарських тварин в господарствах усіх форм власності. 
Так, у порівнянні з показниками 1991 року станом на 1 січня 2008 року в усіх категоріях 
господарств чисельність корів зменшилось в 2,7 раз,  свиней - в 2,8, птиці - 1,5, овець - 6,3 раз. 
З них найбільших втрат зазнали сільськогосподарські підприємства: корів зменшилось в 9 раз, 
свиней – в 5, овець – в 24 рази. Виробництво м'яса всіх видів у забійній вазі в усіх категоріях 
господарств зменшилось в 2,3 раз, у тому числі яловичини - в 3,6, свинини – 2,5  і молока  в 2 
рази. На одну особу вироблено всього 46 кг м'яса і 252 кг молока при фізіологічній  нормі 
харчування відповідно 80 кг і 380 кг.  Такі тенденції зберігалися у 2008 році.  

 З огляду на такий стан галузі та цінові коливання на внутрішньому ринку, у 2008 році 
політика Кабінету Міністрів України була спрямована переважно на стимулювання імпорту 
м’ясної продукції, і яка створила ситуацію, коли обсяги вітчизняного виробництва м’яса та 
обсяги завезеного м’яса (правильніше можна назвати м’ясної сировини низької якості) 
практично зрівнялися. Це негативно позначилося на цінах для сільськогосподарських 
виробників тваринницької продукції та населення, які змушені реалізувати переробним 
підприємствам худобу за низькими цінами і отримувати від такого продажу збиток. Наслідком 
стало подальше скорочення поголів’я великої рогатої худоби та свиней.  

Слід зазначити, що не лише господарства населення, а також і сільськогосподарські 
підприємства через складний фінансовий стан не мають можливості закупити технологічного 
обладнання, навіть для доїльних залів. Вирішення цього питання можливе при залученні 
кредитних ресурсів. Проте, в останні півроку доступ до кредитів стає обмеженим як через 
кризу самої банківської системи, так і через відсутність спеціальних державних програм 
підтримки насамперед дрібних підприємств, у тому числі господарств населення. Фермери та 
особисті селянські господарства, що виробляють дві третини тваринницької продукції, не 
мають доступу до кредитних ресурсів і обмежені в участі державних програм.  

Серед пріоритетів розвитку галузі тваринництва, визначених Урядом України 
постановою №729 від 20 серпня 2008 року "Про заходи щодо активізації роботи з розвитку 
тваринництва" є розробка комплексної державної програми розвитку тваринництва на період 
до 2015 року та відповідних регіональних програм. Уряд ініціюватиме, щоб земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення для громадських потреб можуть використовуватися, 
зокрема, під будівництво тваринницьких комплексів.  

Також передбачаються заходи зі спрощення дозвільної процедури для ведення бізнесу в 
галузі тваринництва. Крім того, до 2015 року планується зафіксувати пільгову стратегію 
оподаткування на довгострокову перспективу і на законодавчому рівні пролонгувати 
фіксований сільськогосподарський податок (уже рішення прийнято). Пропонується також 
розроблена урядом схема повернення протягом 5-ти робочих днів податку на додану вартість за 
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ввезення імпортної техніки та обладнання для галузі тваринництва. Важливим є пропозиція 
щодо зменшення ставок ввізного мита на племінну худобу, зокрема, м’ясних порід, а також 
100-відсоткове відшкодування за рахунок держбюджету ставок за кредитами в галузі у розмірі 
подвійної облікової ставки Нацбанку.  

Окрім того, пріоритетами визначено: перехід до нових державних стандартів і 
регламентів на вітчизняну м’ясну продукцію; розроблення потужної пільгової програми для 
селекціонерів; введення процедури для сільськогосподарських підприємств на залучення 
кредитів без застави на довгостроковій основі для розвитку галузі тваринництва, а також 
ліквідація всіх давальницьких схем. Окремі кроки вже зроблено – законодавчо заборонено 
давальницькі схеми ввезення м’яса (Закон України №3353). 

Нині на сайті МінАП розміщено проект Державної програми розвитку тваринництва на 
період до 2015 року, підготовлений на замовлення та участі МінАП багатьма вітчизняними 
науковцями та експертами (у тому числі і автором цього матеріалу). Цим проектом Програми 
зроблено перший крок до вирішення проблем тваринницької галузі з урахуванням 
комплексного та поступового підходу до вирішення великої низки проблем. 

Програма визначає 4 головні пріоритети розвитку окремих галузей тваринництва: 
1) забезпечення беззбиткового виробництва тваринницької продукції товаровиробникам 

різних форм господарювання; 
2) державна фінансова підтримка крупнотоварних спеціалізованих підприємств 

молочного та м’ясного напряму; 
3) стимулювання підвищення ефективності виробництва і якості продукції в 

дрібнотоварних та кооперативних формуваннях; 
4) ) гарантування якості та безпеки продукції. 
Для забезпечення беззбиткового виробництва тваринницької продукції 

товаровиробникам різних форм господарювання передбачається здійснити ряд заходів, 
зокрема, удосконалити організаційно-економічні та правові механізми регулювання ринків 
тваринницької продукції; модернізувати виробництво на основі інноваційних підходів, 
спрямованих на зменшення витрат та отримання продукції високої якості; застосувати 
економічні важелі цінового регулювання ринків тваринницької продукції, зокрема здійснення 
товарних та фінансових інтервенцій; проведення моніторингу аграрного ринку та забезпечення 
сільськогосподарським підприємствам доступу до фінансових і матеріально-технічних 
ресурсів, фінансових та сервісних послуг;  удосконалити систему організації та ведення 
племінної справи у тваринництві та інші. 

Проектом передбачається, що підтримка крупнотоварних спеціалізованих підприємств 
молочного та м’ясного напряму здійснюватиметься  за рахунок надання фінансової підтримки 
переважно шляхом пільгового кредитування та зменшення ставки та компенсації  відсотків 
комерційних банків; застосування пільгового режиму оподаткування при закупівлі по імпорту 
технологічного обладнання та устаткування, складної сільськогосподарської техніки і 
вантажних автомобілів та зменшення ставок ввізного мита на  племінну і товарну худобу 
молочних і м’ясних порід. Також передбачається розробка та реалізація цільових програм та 
пілотних проектів підтримки виробництва тваринницької продукції із залученням установ 
УААН, надавши пріоритетного значення молочному скотарству і свинарству. 

Досягти підвищення ефективності виробництва і якості продукції в дрібнотоварних та 
кооперативних формуваннях  можливе за рахунок надання бюджетної підтримки особистим 
селянським господарствам, які трансформуються у фермерські (інші юридичні форми 
господарювання) та дотримуються встановлених вимог стосовно чисельності поголів’я; 
розбудови інфраструктури ринку тваринницької продукції, в тому числі обслуговуючих 
кооперативів, оптових ринків та стаціонарних аукціонів живої худоби і птиці. Також 
передбачається проведення пілотних проектів підтримки особистих селянських господарств з 
метою забезпечення їх молодняком худоби та птиці, кормами та кредитними ресурсами. 

Стосовно досягнення четвертого пріоритетного напрямку проектом Програми 
передбачається стимулювання розвитку органічного агровиробництва для суб’єктів всіх форм 
господарювання; створення мережі акредитованих лабораторій з оцінки якості кормів і 
продукції; розробка технічних регламентів виробництва та переробки продукції тваринництва. 
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Весь комплекс організаційних та економічних заходів прописаний та обрахований у 
проекті Програми.  

Передбачається виконання Програми в три етапи. На першому етапі (2009 рік) 
забезпечується розробка та затвердження цільових програм «Молочні комплекси», 
«Пасовища», «Комбікорми», «Генофонд», «Фермери - молоко», «Кооперативи», «Селекція».  

Також на першому етапі мають бути підготовлені та впроваджені 11 пілотних 
інноваційних проектів.  

Як приклад таких пілотних проектів для розвитку м’ясного скотарства. Їх 
передбачається два:  

1) «М’ясний репродуктор» - проект зі створення репродукторних стад м’ясної худоби в 
Волинській, Кіровоградській, Одеській і Черкаській областях на базі підприємств системи 
УААН за участю держави в частині фінансування закупівлі та утримання тварин.  

2) «Відгодівельний майданчик» - проект з створення майданчиків для відгодівлі 
бугайців з 5-місячного віку, закуплених у господарствах населення та господарствах, що 
спеціалізуються на виробництві молока на базі спеціалізованих господарств системи УААН у 
Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Вінницькій областях. Держава компенсує 
частину вартості закупленого молодняку, а також частину вартості придбаної техніки, 
обладнання, будівництва приміщень.  

Яку користь можна мати від реалізації подібних пілотних проектів для різних учасників 
ринку? На прикладі таких проектів держава піднімає самі проблемні питання розвитку окремих 
галузей тваринництва, розробляє такі проекти, впроваджує, а потім проводить навчальні 
семінари з метою розповсюдження позитивного досвіду. 

На першому етапі передбачається також розроблення і прийняття в установленому 
порядку актів законодавства з питань забезпечення ефективного виконання Програми, зокрема 
щодо підвищення доходів виробників тваринницької продукції: 1) удосконалення 
організаційно-економічних та правових механізмів регулювання розвитку ринків 
тваринницької продукції; 2) модернізації виробництва на основі інноваційних підходів, 
спрямованих на зменшення витрат та отримання продукції високої якості; 3)  застосування 
економічних важелів цінового регулювання ринків тваринницької продукції, зокрема 
здійснення товарних та фінансових інтервенцій; 4)  застосування пільгового режиму 
оподаткування при закупівлі племінних (генетичних) ресурсів, технологічного обладнання та 
устаткування, збірних будівель та складної сільськогосподарської техніки, вантажних 
автомобілів.  

На другому етапі (2010-2011 роки) здійснюється виконання передбачених Програмою 
фінансово-економічних та організаційних заходів згідно визначених принципів і пріоритетів 
розвитку галузі; реалізація цільових програм та пілотних проектів.  

На третьому етапі (2011-2015 роки) передбачається використання в повному обсязі 
державного механізму  регулювання  ринків тваринницької продукції. та досягнення  
передбачених Програмою основних цільових індикаторів. 

Таким чином, проект Програми має системний комплексний підхід щодо визначення 
проблем та заходів їх реалізації, передбачає цілий ряд пілотних інноваційних проектів та 
цільових програм. Сьогодні постає питання: яким чином можна реалізувати таку Програму? На 
сьогодні з боку МінАП підтримується ідея щодо включення проекту Програми до чинної 
Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, яка має 
обмежене фінансування.  

З огляду на кризовий стан галузі тваринництва та перспективи взагалі втратити 
вітчизняну галузь, кращим способом реалізації проекту Програми є надання їй статусу 
загальнонаціональної і прийняти відповідним Законом Верховної Ради, передбачивши захищені 
статті фінансування. 

  
  
 

 


