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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 червня 2013 р. № 387

Про внесення зміни до пункту 2 Порядку
декларування зерна суб’єктами зберігання зерна

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до пункту 2 Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання 

зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 
1877 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 51, ст. 2307; 2007 p., № 24, ст. 982; 2011 p., 
№ 85, ст. 3102), доповнивши його після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«іншими суб’єктами господарювання.».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим 

— дев’ятим.
http://www.kmu.gov.ua

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 червня 2013 р. № 321
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та 
«Про землеустрій»

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

України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та «Про 
землеустрій» (реєстр. № 2287), поданий народним депутатом України Мельником С.А.

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи доопрацювати 
зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому 
читанні.

http://zakon.rada.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2013 р. № 398
Про затвердження Порядку визнання статусу саморегулівної 

організації у сфері землеустрою

Відповідно до статті 63 Закону України «Про землеустрій» Кабінет Міністрів 
України постановляє :

Затвердити Порядок визнання статусу саморегулівної організації у сфері 
землеустрою, що додається.

ПОРЯДОК
визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою

1. Цей Порядок встановлює процедуру визнання статусу саморегулівної 
організації у сфері землеустрою (далі - саморегулівна організація) Держземагентством.

2. Саморегулівні організації є юридичними особами, які діють на засадах 
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самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.
3. Громадська організація фізичних осіб, визнаних сертифікованими 

інженерами-землевпорядниками (далі - громадська організація), що претендує на 
визнання її статусу саморегулівної організації, повинна відповідати таким критеріям:

її кількісний склад повинен налічувати не менш як 250 сертифікованих 
інженерів-землевпорядників;

не менш як 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні бути
сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з 
метою здійснення контролю за якістю проведених ними робіт із землеустрою.

Процедура внутрішньої сертифікації членів громадської організації (далі -
процедура внутрішньої сертифікації) повинна передбачати:

утворення експертної ради, склад і порядок діяльності якої затверджується 
рішенням громадської організації;

здійснення контролю за підвищенням кваліфікації її членів;
підготовку звітності про виконання вимог процедури внутрішньої сертифікації;
встановлення порядку розв’язання спорів, в тому числі пов’язаних з 

отриманням негативних результатів внутрішньої сертифікації її членами;
вжиття заходів, спрямованих на недопущення невиконання членами 

громадської організації вимог процедури внутрішньої сертифікації.
4. Для визнання статусу саморегулівної організації громадська організація подає 

Держземагентству такі документи:
заяву, форма якої затверджується Мінагрополітики;
копії статуту та свідоцтва про реєстрацію громадської організації;
перелік членів громадської організації, складений за формою згідно з додатком;
копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої сертифікації своїх 

членів з метою здійснення контролю за якістю проведених ними робіт із землеустрою.
5. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Держземагентство 

приймає протягом місяця з дня реєстрації заяви рішення про надання громадській 
організації статусу саморегулівної організації або відмову у наданні такого статусу.

Про прийняте рішення Держземагентство повідомляє громадській організації 
протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

6. У наданні статусу саморегулівної організації може бути відмовлено за 
наявності хоча б однієї з таких підстав:

подання документів не в повному обсязі або подання документів, що містять 
недостовірну інформацію;

невідповідність громадської організації критеріям, зазначеним у пункті 3 цього 
Порядку;

припинення діяльності громадської організації.
Після усунення недоліків, що стали причиною відмови у наданні статусу 

саморегулівної організації, громадська організація може повторно подати документи 
для його отримання. Розгляд повторно поданої громадською організацією заяви про 
надання їй статусу саморегулівної організації здійснюється відповідно до цього 
Порядку.

7. У разі внесення змін до статуту саморегулівної організації, процедури 
внутрішньої сертифікації чи складу її членів така організація подає Держземагентству 
відповідні документи протягом десяти робочих днів починаючи від дати, коли такі 
зміни відбулися.

8. Статус саморегулівної організації анулюється Держземагентством у разі:
невідповідності саморегулівної організації критеріям, зазначеним у пункті 

3 цього Порядку;
неподання або несвоєчасного подання документів, передбачених пунктом 7 

цього Порядку;
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припинення діяльності зазначеної організації;
невиконання нею повноважень щодо громадського регулювання землеустрою, 

визначених статтею 63 Закону України «Про землеустрій»;
прийняття саморегулівною організацією рішення про припинення її 

повноважень щодо громадського регулювання землеустрою.
9. Спори, пов’язані з визнанням (відмовою у визнанні чи анулюванням) 

Держземагентством статусу саморегулівної організації, розв’язуються у судовому 
порядку.

10. Держземагентство забезпечує інформування громадськості про визнання або 
анулювання статусу саморегулівної організації.

Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
членів громадської організації

____________________________________________________
(найменування громадської організації згідно із статутними документами)

Порядко
вий номер

Прізви
ще, ім’я, по 

батькові члена 
громадської 
організації

Рік 
вступу до 

громадської 
організації

Кваліфікаційний 
сертифікат інженера-

землевпорядника (номер і 
дата видачі) у разі 
наявності такого*

Поштова 
адреса, номер 
контактного 

телефону

_____________________________
(посада керівника громадської організації)

_______________
(підпис)

_________
_____

(ініціали та
прізвище)

___ ___________ 20__ р.
М.П.

* До уваги беруться кваліфікаційні сертифікати, видані навчальним закладом, на базі якого
складається кваліфікаційний іспит за рішенням кваліфікаційної комісії, та кваліфікаційні
сертифікати, видані Держземагентством.

http://www.kmu.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. № 432
Про внесення змін до пункту 3 Порядку та умов надання у 2012 році 

державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського 
господарства

Кабінет Міністрів України постановляє :
Внести зміни до пункту 3 Порядку та умов надання у 2012 році державних 

гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 857 “Питання надання 
у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського 
господарства” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 70, ст. 2836, № 99, ст. 4007), 
виклавши його у такій редакції:

«3. Забезпеченням виконання зобов’язань позичальника, оціночна вартість 
якого становить 100 відсотків суми зобов’язань такого позичальника перед Кабінетом 
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Міністрів України як гарантом, є майнові права за контрактами, укладеними в рамках 
генерального кредитного договору, та право договірного списання коштів з рахунків 
позичальника, відкритих в обслуговуючому банку в порядку, визначеному 
законодавством».

http://www.kmu.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі 
документації із землеустрою, розробленої до 2013 року)»

Номер, дата реєстрації: 2193а від 03.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Апостол М.В.

Законопроект розроблено з метою захисту інтересів осіб, які до 2013 року 
розпочали процедуру отримання земельних ділянок у власність чи користування із 
земель державної та комунальної власності, але враховуючи законодавчі зміни, які 
відбулись у минулому році, не встигли довести цю процедуру до кінця.

1 січня 2013 року набрала чинності нова стаття 79-1 Земельного кодексу 
України. Цією статтею було визначено виключний перелік документації із 
землеустрою, на підставі якої здійснюється формування земельних ділянок. Такою 
документацією визначаються:

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
- технічна документація із землеустрою щодо поділу і об’єднання земельних 

ділянок,
- проект землеустрою щодо впорядкування територій  населених  пунктів.
Необхідно відмітити, що до 2013 року переважна більшість земельних ділянок в 

процесі здійснення їх безоплатної приватизації громадянами України формувалась на 
підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки. 

Значна частина вказаної документації із землеустрою була розроблена до 2013 
року на замовлення і за кошти громадян. Але рішення про передачу їм земельних 
ділянок у власність органи влади не встигли прийняти до вказаного терміну. Сьогодні 
ці громадяни вимушені для реалізації свого права на отримання земельної ділянки у 
власність замовляти проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, які, по-
перше, є значно дорожчою документацією, а, по-друге, мають складний порядок 
погодження. За попередніми підрахунками загальна кількість таких громадян становить 
десятки тисяч.

Для забезпечення прав цих громадян доцільно дозволити передавати їм земельні 
ділянки на підставі вже розробленої технічної документації.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення реалізації права енергетичних підприємств та організацій на 
укладання договорів сервітуту»

Номер, дата реєстрації: 2201а від 04.06.2013
Ініціатор: Народні депутати України Ковач В.І., Груба Г.І., Мармазов В.Є.

Проект акта розроблений з метою забезпечення реалізації права енергетичних 
підприємств та організацій на укладання договорів сервітуту. 

Згідно з чинним законодавством України, всі енергопередавальні організації, які 
здійснюють діяльність із передачі та постачання електричної енергії на території 
України, мають можливість використовувати землі, що знаходяться під об’єктами 
передачі електричної енергії, виключно за таких умов:

- на підставі договору оренди;
- на підставі договору сервітуту;
- у випадку, коли земельна ділянка належить енергопередавальній 

організації на праві приватної власності.
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Разом з тим частка земельних ділянок, які перебувають у приватній власності 
ліцензіатів з постачання та передачі електричної енергії та використовуються ними у 
господарській діяльності, є надзвичайно малою.  

Майже всі об’єкти енергетики та передачі електричної енергії обленерго були 
введені в експлуатацію в 70-90 рр. минулого століття. Таким чином ці об’єкти були 
розміщені на земельних ділянках, які  на підставі  ст.ст.7, 68 Земельного кодексу УРСР 
від 18.12.1990 р. №561-ХІІ, що діяв на той час, були виділені державним компаніям у 
встановленому порядку  в постійне користування як землі для здійснення господарської 
діяльності (землі промисловості). 

З набуттям чинності з 01.01.2002 р. нового Земельного кодексу України  від 
25.10.2001 р. право постійного користування земельною ділянкою із земель державної 
та комунальної власності набувають підприємства, установи та організації, що 
належать до державної та комунальної власності, та громадські організації інвалідів 
України.

Відповідно до п. 6 Перехідних положень Земельного кодексу України 
громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, 
але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2005 р. 
переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них». 
Згідно з Законом України №2059-ІУ від 06.10.2004 р. «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України» термін, наданий для переоформлення права власності або 
права оренди, продовжено до 01.01.2008 року. 

Рішенням Конституційного Суду України № 5-рп/2005 від 22 вересня 2005 
р. визнано неконституційним пункт 6 розділу Х «Перехідні положення» 
Земельного кодексу України щодо зобов’язання переоформити право постійного 
користування земельною ділянкою на право власності або право оренди без 
відповідного законодавчого, організаційного та фінансового забезпечення.

Пунктом 3 статті 124, ст. 134 ЗК України передбачено, що передача в оренду 
земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, 
громадянам, юридичним особам, визначеним частинами другою, третьою статті 134 
цього Кодексу, здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу, яка 
передбачає розроблення технічної документації з землеустрою. 

Таким чином право користування земельними ділянками, які використовуються 
обленерго, підлягає оформленню із власниками цих земельних ділянок відповідно 
договорами оренди ділянок або сервітуту.

Право земельного сервітуту передбачено ч. 1 ст. 98 Земельного кодексу 
України. Так, відповідно до цієї норми, право земельного сервітуту - це право власника 
або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне 
користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

У спеціальному законі, яким визначаються правові та організаційні засади 
надання і використання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, 
встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об'єктів 
енергетики з метою забезпечення безперебійного функціонування цих об'єктів, 
раціонального використання земель, а також безпечної життєдіяльності та захисту 
населення і господарських об'єктів від впливу можливих аварій - «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» також 
передбачена можливість використання земельних ділянок для розміщення об'єктів 
енергетики за договором про встановлення земельного сервітуту. 

Проте, з огляду на встановлені Конституцією та законами України засади 
всебічної охорони права приватної власності, на практиці це призводить до того, що 
власники та користувачі земельних ділянок відмовляють енергопередавальним 
організаціям в укладанні такого договору. Як наслідок, енергопідприємства не тільки 
не можуть оформити право користування земельними ділянками, а й у судовому 
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порядку можуть бути примушені винести об’єкти енергетики та/або передачі 
електричної енергії, розміщені на цих ділянках протягом кількох років/десятиліть  за 
межі приватних земельних ділянок, оскільки такі об’єкти не зазначені як обмеження 
(обтяження) щодо використання  земельної ділянки в державних актах на право 
приватної власності на землю. 

Необхідно взяти до уваги, що електроенергетика – вкрай важлива сфера 
економіки. Безперебійне та надійне енергопостачання є обов’язком обленерго, проте, з 
врахуванням ситуації, яка склалася, реалізація цього обов’язку знаходиться під 
загрозою, оскільки опори, трансформаторні підстанції та інші об’єкти енергетики, без 
належного оформлення договорів на право користування землею, за рішенням суду 
можуть бути примусово винесені за межі земельної ділянки.

У відповідності до ч. 9 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» 
споживач забезпечує в установленому законом порядку безперешкодний доступ 
відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, яке здійснює 
передачу енергії, до власних  енергетичних установок для здійснення контролю за 
рівнем споживання енергії,  відключення та обмеження споживання відповідно до 
встановленого порядку. Крім того, у відповідності до абз. 9 п. 42 Правил користування 
електричною енергією для населення, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 липня 1999 р. N 1357, споживач електричної енергії зобов'язаний 
забезпечувати доступ представникам енергопостачальника після пред'явлення ними 
службових посвідчень до квартири або іншого об'єкта для обстеження приладу  обліку,  
електроустановок  та електропроводки. Отже, сам законодавець визначає, що реалізація 
обов’язку надійного енергопостачання є настільки важливою, що може обмежити право 
власника – зобов’язуючи останнього надати доступ для представника 
енергопостачальника до його приватної власності.  

У той же час, відсутність  обов’язку власників земельних ділянок, на яких 
розміщені об’єкти електроенергетики, укласти договори сервітуту із енергетичними 
компаніями негативно впливає на надійність енергопостачання та енергетичну галузь в 
цілому, що не відповідає суспільним інтересам. Відповідно до п.7, ст. 319  Цивільного 
кодексу України «…власника  може  бути зобов'язано  допустити до користування його 
майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом». 

У зв’язку з викладеним та з метою встановлення обов’язку власників чи 
користувачів земельних ділянок, на яких станом на 1 січня 2013 року розташовані 
об’єкти електроенергетики, укласти договір сервітуту із підприємствами, які 
експлуатують такі об’єкти, пропонується внести зміни до частин 1 та 8  ст. 16 Закону 
України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних 
об’єктів» та відповідно до пункту 1 ст.91 Земельного кодексу України.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до законів України «Про рибу, інші 
водні живі ресурси та харчову продукцію з них», «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» щодо видачі ветеринарних документів»

Номер, дата реєстрації: 2202а від 04.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Омелянович Д.С.

Законопроект розроблено з метою виключення із законодавчо встановленого 
порядку обігу харчових продуктів зайвих процедур, пов’язаних із неоднократною 
видачею ветеринарних документів на одну і ту ж партію харчового продукту при 
переміщенні її в межах держави.

Пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» заборонено обіг необроблених харчових продуктів тваринного 
походження, у тому числі туш тварин, на яких безпосередньо та/або на упаковці 
відсутня позначка придатності (маркування у формі позначки придатності) за 
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відсутності відповідних ветеринарних документів. Тобто при переміщенні вказаних 
товарів, наприклад від виробника, подальший рух партії товару до інших одержувачів 
за логістичними схемами (оптові склади, бази; розподільчі центри торгівельних мереж і 
оптових магазинів; роздрібні магазини тощо) можливий виключно за умови отримання 
суб’єктом господарювання ветеринарного свідоцтва форми на кожну наступну партію 
товару, яка підлягає переміщенню до наступного об’єкту логістичного ланцюжка 
поставки, аж до кінцевого споживача.

При цьому, кожна послідуюча (після першої) видача ветеринарного свідоцтва є 
ні чим іншим ніж перенесенням даних із першого ветеринарного свідоцтва, без
проведення будь-яких лабораторних досліджень підконтрольних об’єктів. Тобто є 
формальною процедурою. 

Отже, до моменту надходження визначених товарів до кінцевого споживача, 
товар мінімально може проходити через дві, три, чотири об’єктів у логістичному 
ланцюжці поставки. При цьому, у випадку дроблення крупнооптової партії товару, на 
середні, малі чи роздрібні кількість ланок такого ланцюжка буде значно збільшуватись. 
І в кожному випадку, виробник (у випадку наявності власних каналів збуту продукції) 
чи торгівельні підприємства вимушені сплачувати вартість 1 бланку ветеринарного 
свідоцтва форми № 2, яка складає 18,09 грн.

Таким чином, щомісячні орієнтовні витрати середнього національного 
товаровиробника на отримання бланків ветеринарних свідоцтв тільки форми № 2 
складають близько 100 000,0 грн. 

Очевидно, що вказані витрати виробник закладе у собівартість продукції, а 
торгівельні підприємства у торгівельну надбавку, що в свою чергу призведе до 
подорожчання продукції даного виду для кінцевого споживача, тобто для населення.

Іншим негативним фактором в цій ситуації є те, що значна кількість із 
перелічених вище товарів є товарами, які віднесені до соціально значущих та які 
підлягають державному регулюванню із встановленням граничних цінових надбавок, 
які  у деяких регіонах не перевищують 10 % від ціни виробника. Це не сприяє попиту 
на вказану продукцію з боку торгівельних мереж  і, як наслідок, утруднення реалізації 
національним товаровиробником виробленої продукції.

Враховуючи наведене, доцільним є встановлення на законодавчому рівні 
правила щодо видачі ветеринарних документів на партію харчових продуктів один раз. 
У подальшому обіг продуктів тваринного походження для споживання людиною має 
проводитись за наявності товарно-транспортної накладної та декларації виробника 
(імпортера), у якій суб'єкт господарювання зазначає номер та дату видачі 
ветеринарного документа.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін та доповнень до статті 209 Земельного 
кодексу України (щодо встановлення додаткових напрямків використання 
коштів, які надходять у порядку   відшкодування  втрат сільськогосподарського  і 
лісогосподарського виробництва)»

Номер, дата реєстрації: 2227а від 05.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Развадовський В.Й.

Основним завдання  прийняття проекту Закону  є встановлення додаткових 
напрямків використання коштів, які надходять у порядку   відшкодування  втрат 
сільськогосподарського  і лісогосподарського виробництва, а саме, на виготовлення:

1) Генерального плану  населених пунктів та містобудівної документації;
2)  документації на введення земельних ділянок  в межі села.
Необхідність розробки проекту Закону викликана потребою удосконалення   

положень  статті 209 Земельного кодексу  України в частині встановлення додаткових 
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напрямків використання коштів, які надходять у порядку   відшкодування  втрат 
сільськогосподарського  і лісогосподарського виробництва. 

Ця пропозиція  вноситься за клопотанням  представників органів  місцевого 
самоврядування, які в своїх численних зверненнях до мене, як народного депутата 
України,  наголошують на тому, що зазначені кошти знаходяться  на спеціальних 
рахунках  відповідних  місцевих рад і  використовуються не в повному обсязі, 
оскільки  напрямки їх використання обмежені  нормами статті 209 Земельного 
кодексу України. 

Таким чином,   при практичному застосуванні зазначених норм  було виявлено  
деяку  їх недосконалість, а  тому і пропонується усунути правові прогалини статті 209 
Земельного кодексу України  та  доповнити перелік  напрямків  використання  коштів, 
які надходять у порядку   відшкодування  втрат сільськогосподарського  і 
лісогосподарського виробництва,    встановивши додаткове використання зазначених 
коштів на виготовлення:

1) Генерального плану  населених пунктів та містобудівної документації;
2)  документації на введення земельних ділянок  в межі села.
У разі прийняття  цього проекту Закону  у органів місцевого  самоврядування 

з’явиться  можливість більш повного використання зазначених коштів та зняти напругу 
щодо  індивідуального будівництва  на селі, приватизації земельних ділянок, що 
знаходяться за межами населених пунктів  та перебувають в користуванні громадян з 
1992 - 1995 рр. тощо.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про якість і безпечність харчових яєць»
Номер, дата реєстрації: 2295а від 13.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Шаблатович О.М.

Прийняття законопроекту законодавчо врегульовує вимоги до якості і 
безпечності харчових яєць. Основними завданнями проекту Закону є встановлення 
вимог до виробників і пакувальників яєць у процесі виробництва, маркування, 
пакування, транспортування, зберігання і реалізації яєць, а також їхніх прав та 
обов’язків. Законопроект також визначає засади державного нагляду (контролю) у 
сфері виробництва, пакування, реалізації харчових яєць.

Яйця є тим харчовим продуктом, що присутній у раціоні людини будь-якого 
віку та є необхідним для здорового і збалансованого харчування. У 2012 році в Україні 
було вироблено 19,1 млрд. яєць, з яких 0,5 млрд. було експортовано. Таким чином 
споживання яєць на одного українця у 2012 році досягло 410 штук.

Очевидно, що яйця є одним з ключових продуктів для життя та здоров’я 
населення України, тому вимоги щодо їх якості і безпечності потребують 
законодавчого закріплення та детальної регламентації умов їх виробництва.

Ефективний державний контроль за якістю та безпекою яєць особливо 
важливий, зважаючи на вразливість даного продукту харчування до небезпечних 
захворювань. За підрахунками фахівців Центру з контролю і профілактики 
захворювань США, третина випадків зараження сальмонелою пов’язана з яйцями і 
м’ясом птиці. При цьому сальмонела вбиває більше людей, ніж будь-який інший 
патоген, що передається з їжею, і стоїть на другому місці в списку найпоширеніших 
причин захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Крім того, членство України в Світовій організації торгівлі, а також 
зобов’язання, взяті Україною перед ЄС щодо приведення національного законодавства 
у відповідність до норм та стандартів ЄС, вимагають відповідних законодавчих 
ініціатив у цій сфері. Взяті Україною зобов’язання перед ЄС в рамках Угоди про 
партнерство та співробітництво, а також з урахування перспективи підписання 
Україною Угоди про асоціацію з ЄС, передбачають адаптацію національного 
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законодавства України до вимог європейського законодавства. Національним планом 
дій на 2013 передбачено «встановлення принципів і механізмів державного 
регулювання безпечності та якості харчових продуктів відповідно до законодавства 
Європейського Союзу та вимог СОТ».

Більш того, у тексті Додатку XXXVII до Розділу 17 «Сільське господарство та 
розвиток сільської місцевості» Частини V «Економічна та секторальна співпраця» 
парафованої Угоди про асоціацію з ЄС, міститься перелік актів ЄС, щодо яких 
вимагається гармонізація та адаптація національного законодавства стосовно 
конкретного сектору або продукту. До цього переліку включено, зокрема, Регламент 
Комісії (ЄС) № 589/2008, що встановлює докладні правила щодо імплементації 
Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 від 23 червня 2008 року про стандарти продажу для 
яєць, який встановлює основні стандарти якості та безпечності яєць, призначених для 
продажу.

З урахуванням зазначеного, даний проект закону розроблений у тому числі з 
метою приведення національного законодавства України у відповідність до норм ЄС у 
пріоритетних сферах адаптації з метою захисту життя і здоров’я населення та 
уникнення розбіжностей при маркуванні харчових яєць та їх упаковки у випадку 
експорту до країн ЄС.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення зміни до статті 66 Земельного кодексу 
України щодо забезпечення раціонального використання земельних ділянок, які 
необхідні для видобування бурого вугілля і торфу»

Номер, дата реєстрації: 2298а від 13.06.2013
Ініціатор: Кабінет Міністрів України  Азаров М.Я.

Законопроект спрямовано на забезпечення стимулювання розвитку 
торфодобувної та буровугільної галузей України шляхом встановлення передумов 
щодо подальшого отримання суб’єктами господарювання земельних ділянок 
необхідних для розробки покладів корисних копалин, у разі оформлення в 
установленому порядку прав користування надрами.

Цим законопроектом пропонується внести зміни до 66 статті Земельного кодексу 
України.

В умовах значної залежності економіки України від імпортованих паливно-
енергетичних ресурсів (природний газ, нафта) та постійного зростання цін на них, 
вирішення питання щодо стимулювання розвитку торфодобувної та буровугільної 
галузей, як таких, що забезпечують альтернативними енергоносіями, набуває нагальної 
державної необхідності.

Зазначений висновок зроблено із урахуванням досвіду Європейських держав в 
сфері використання торфу і бурого вугілля для генерування тепло – і електроенергії, 
низької вартості зазначених викопних енергоресурсів, в порівнянні із традиційними 
видами палива та того, що їх поклади на території України сьогодні оцінюються у 2,2 і 
6,5 млрд. тонн відповідно.

Сьогоденна нормативно-правова база держави, що забезпечує регулювання в 
сфері земле- та надрокористування позбавляє підприємства торфодобувної та 
буровугільної галузей можливості реалізовувати на території України довгострокові 
проекти основною метою яких є збільшення видобутку, переробки та використання 
торфу і бурого вугілля, як альтернативних енергоносіїв, для виробництва тепло – та 
електроенергії.

Відтак, особливості роботи та подальшого розвитку торфодобувних і 
буровугільних підприємств полягають у тому, що видобування торфу і бурого вугілля 
відбувається відкритим способом, що потребує постійного оновлення (розширення) 
виробничих потужностей.
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В свою чергу оновлення (розширення) виробничих потужностей займає значний 
термін (для введення нової виробничої ділянки торфодобувному підприємству 
необхідно понад двох років), що обумовлює необхідність торфодобувним і 
буровугільним підприємствам отримувати у користування поклади торфу і бурого 
вугілля (отримують спеціальні дозволи на користування надрами), які займають значні 
площі земельних ділянок.

На сьогодні тільки державним торфодобувним підприємствам для підтримки та 
поступового нарощування обсягів видобутку торфу (відповідно до галузевої програми 
розвитку торфодобувної промисловості обсяг видобутку торфу к               2015 року 
планується збільшити до 1 млн. тонн на рік) необхідно кожного року відводити 700 га 
нових земельних ділянок.

Проте, отримання спеціальних дозволів на користування надрами (у даному 
випадку видобування торфу або бурого вугілля) не надає підприємствам гарантію щодо 
подальшого отримання земельних ділянок необхідних для розробки покладів 
зазначених корисних копалин.

Таким чином, виникає проблема щодо подальшого отримання підприємствами 
торфодобувної і буровугільної галузей земельних ділянок, необхідних для розробки 
покладів торфу і бурого вугілля, через їх розпаювання серед населення органами 
місцевого самоврядування або надання в користування для цілей не пов’язаних з 
користуванням надрами, навіть за умови вже отриманого спеціального дозволу на 
користування надрами.

Вищезазначене, в свою чергу, є однією з вагомих перепон на шляху подальшого 
розвитку торф’яної і буровугільної галузей держави та обумовлює майже відсутність на 
території України довгострокових проектів, що реалізуються, та основною метою яких 
є збільшення видобутку, переробки торфу і бурого вугілля.

З метою врегулювання зазначеного проблемного питання та створення 
передумов сталого функціонування торфодобувної і буровугільної галузей держави
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України розроблено проект 
Закону України «Про внесення зміни до статті 66 Земельного кодексу України щодо 
забезпечення раціонального використання земельних ділянок, які необхідні для 
видобування бурого вугілля і торфу».

Прийняття зазначеного з аконопроекту  стимулюватиме суб’єктів 
господарювання реалізовувати на території України довгострокові проекти, основною 
метою яких є збільшення видобутку, переробки та використання торфу і бурого 
вугілля, як альтернативних енергоносіїв для виробництва тепло – та електроенергії, що 
в свою чергу забезпечить зменшення використання в енергетичній сфері  економіки 
традиційних паливно-енергетичних ресурсів (природний газ, нафта).

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про  відхилення  проекту Закону  України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України (щодо скасування плати за оформлення 
документів на земельні ділянки для населення)»

Номер, дата реєстрації: 1023/П від 17.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

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

1.  Відхилити проект Закону  України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо скасування плати за оформлення документів на 
земельні ділянки для населення) (реєстр.№ 1023), поданий  народним  депутатом  
України Міщенком С.Г.

http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова «Про направлення на доопрацювання проекту Закону України  
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розвитку 
сільського господарства)»

Номер, дата реєстрації: 2101/П від 17.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо розвитку сільського господарства) (реєстр. № 2101 від 27.03.2013 р. 
доопр.), внесений народними депутатами України Сабієм І.М., Мирним О.Б., 
Мірошниченком І.М. повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на 
доопрацювання.

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про направлення на доопрацювання суб’єкту права 
законодавчої ініціативи проект Закону України про  внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо зайнятості членів особистих селянських 
господарств»

Номер, дата реєстрації: 2214-1П від 17.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
Направити на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
зайнятості членів особистих селянських господарств, (реєстр.№ 2214-1), внесений 
народним депутатом України Гордієнком С.В.

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про  відхилення  проекту Закону  України про внесення змін до 
статті 21 Закону України «Про оренду землі» (щодо підвищення розміру річної 
орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського 
призначення, земельною часткою (паєм)» 

Номер, дата реєстрації: 2254/П від 17.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

Верховна Рада України постановляє:

1.  Відхилити проект Закону  України про внесення змін до статті 21 Закону 
України "Про оренду землі" (щодо підвищення розміру річної орендної плати за 
користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною 
часткою (паєм) (реєстр. № 2254), поданий народним депутатом України Бобовим Г.Б.

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»

Номер, дата реєстрації: 2404/П від 17.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України  Калетнік Г.М.

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

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин (реєстр. № 2404), 
поданий Кабінетом Міністрів України.
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2. Доручити Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин 
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні.

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження родючості ґрунтів)» 

Номер, дата реєстрації: 0851/П від 18.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

Відповідно до частини другої статті 48, частини другої статті 95 
Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Зняти з розгляду проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо збереження родючості ґрунтів)        (реєстр. № 0851), 
як такий, що втратив актуальність.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради 
України від 1 червня 2010 року № 2291-VI «Про прийняття з основу проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 
родючості ґрунтів».

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України ««Про внесення змін до деяких законів України з питань 
декларування наявних обсягів цукру та відповідальності за адміністративні 
правопорушення у цій сфері»

Номер, дата реєстрації: 2318а від 18.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України  Жеребнюк В.М.

Законопроект розроблено з метою удосконалення норм Закону України «Про 
державне регулювання виробництва і реалізації цукру», які сприятимуть зниженню 
бюрократичного тиску на суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібну 
торгівлю цукром.

Крім того, законопроектом скасовується норма щодо притягнення юридичних 
осіб до юридичної відповідальності, процесуальний порядок реалізації якої на сьогодні 
відсутній.

Механізм декларування залишків цукру суб’єктами господарювання, 
визначений Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру» щодо декларування наявності цукру» 
запроваджувався у 2011 році з метою отримання достовірної інформації про наявні в 
країні обсяги цукру та встановлення міри відповідальності за порушення таких норм.

Авторами законодавчої ініціативи прогнозувалося, що декларування залишків 
цукру надасть можливість отримувати максимально повну та достовірну інформацію 
про залишки цукру, що підвищить ефективність прийняття управлінських рішень щодо 
державного регулювання ринку цукру та сприятиме прогнозованому розвитку цінової 
ситуації на зазначеному ринку.

Вказаний механізм декларування залишків цукру запроваджено, як 
обов’язковий, для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які 
виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи 
роздрібну торгівлю цукром.

Однак, поширення механізму декларування залишків цукру на суб’єкти 
господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю цукром є достатньо сумнівним, 
адже саме цей сегмент ринку накопичує найменші товарні запаси, що продиктовано 
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економічною недоцільністю «заморожувати» обігові кошти у великих товарних 
запасах, в тому числі цукру.

За інформацію Держстату України, кількість підприємств (юридичних осіб), 
основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля продовольчими товарами, станом 
на 01.01.2013, складала 5,9 тисяч. Оптовий продаж цукру, станом на 01.01.2013, 
здійснювали 847 підприємств, основним видом діяльності яких оптова торгівля.

В свою чергу, за інформацією підприємств, які представляють найбільші 
роздрібні торгівельні мережі з торгівлі продовольчими товарами, запровадження 
декларування залишків цукру призвело до значних витрат часу та трудових ресурсів
(залучення додаткових штатних одиниць), збільшення обсягу документообігу та 
матеріальних витрат на виготовлення і пересилання декларацій (за відсутності 
можливості подання декларацій в електронному вигляді).

Також, на думку вказаних підприємств роздрібної торгівлі, доцільність 
запровадження механізму декларування наявних обсягів цукру є досить сумнівною, 
оскільки вказаний механізм не дозволяє скласти чітке уявлення про тенденцію 
розвитку ринку цукру, а лише вимагає додаткових матеріальних витрат від суб’єктів 
господарювання.

Як наслідок, Держсільгоспінспекцією, на відповідне звернення, не надано копії 
жодного нормативно-правового або іншого акту (документу), прийнятого у 2012 році 
та I кварталі 2013 року за результатами узагальнення інформації, поданої в деклараціях 
про наявні обсяги цукру.

Крім того, частина 3 статті 9 Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і реалізації цукру» передбачає, що у разі неподання або несвоєчасного 
подання суб’єктами господарювання декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх 
власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних, з таких 
суб’єктів стягується штраф у розмірі від десяти до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

При цьому, у чинному законодавчому полі немає жодного законодавчого акту, 
який би врегульовував процесуальний порядок притягнення юридичних осіб до 
юридичної відповідальності.

Однак, по своїй суті неподання або несвоєчасного подання суб’єктами 
господарювання декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення 
у декларації неповних або недостовірних даних, є порушеннями найменшої частини 
адміністративно-правових норм, а саме порушеннями з боку посадових осіб деяких 
обов’язків у сфері державного управління (регулювання), тобто - вчинення 
адміністративних правопорушень (проступків).

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і 
реалізації цукру» щодо виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок» 

Номер, дата реєстрації: 2856/П від 18.06.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

Верховна Рада України постановляє :

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону 
України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” щодо 
виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок, (реєстр. № 2856), поданий 
Кабінетом Міністрів України. 

2. Доручити Комітету з питань агарної політики та земельних відносин 
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій 
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суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні.

http://zakon.rada.gov.ua

«Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі»  (щодо 
врегулювання порядку укладання та припинення договорів оренди землі )»

Номер, дата реєстрації: 2346а від 19.06.2013
Ініціатор: Народні депутати України Грушевський В.А., Самойленко  Ю.П.

Метою даного законопроекту є унеможливлення передачі (шляхом продажу 
корпоративних прав) договорів оренди землі орендареві, з якими власник земельної 
ділянки (паю) фактично не укладав таку угоду. Шляхом внесення цих змін до «Закону 
про оренду землі» буде врегульовано порядок припинення договорів оренди землі, в 
тих випадках коли засновники господарських товариств змінились. Для цього 
пропонується на стадії укладення договору оренди земельної ділянки  зобов’язати 
орендаря надати орендодавцю, для внесення в текст договору - перелік юридичних та 
фізичних осіб, які є учасником (учасниками), членами (членом), засновниками 
(засновником), акціонерами  орендаря – власниками частки в статутному капіталі понад 
10 (десять) відсотків. Ці відомості надаються без зазначення розміру часток (пакетів 
акцій), що належать юридичним та, або фізичним особам в статутному капіталі 
орендаря, а в разі зміни цього складу (не пов’ язаного з успадкуванням корпоративних 
прав) припиняти дію договору оренди земельної ділянки (паю), що відповідає вимогам 
статті №651 Цивільного Кодекс у України. Інформація про учасників (засновників, 
членів) орендаря земельної ділянки є відкритою і оприлюднюється у встановленому 
законодавством порядку ( п.2 ст.39 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», ЗУ «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», Наказ 14.12.2012 
№ 1846/5 Про затвердження порядку надання відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, П. 5 ст. 6 ЗУ «Про захист 
персональних даних»). Така інформація не є комерційною таємницею – КМУ було 
встановлено перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю (Постанова 
КМУ від 9.08.1993 р. № 611) 

Станом на 01.01.2013 року площа орендованих земель в Україні складає 22183,7 
тис. га, з яких площа сільськогосподарських угідь – 21503,1 тис. га, що у свою чергу 
складає 96,93%.

Чинним земельним законодавством України передбачена можливість продажу та 
переходу права оренди на підставі угоди від орендаря-продавця до орендаря-покупця. 
Орендодавець не виступає стороною у договорі купівлі-продажу права оренди. Договір 
купівлі-продажу права оренди є підставою для укладання додаткової угоди до договору 
оренди щодо заміни сторони в договорі оренди земельної ділянки. Щодо земель 
державної форми власності –  такі дії визнаються незаконними.

Чинним законодавством України  не передбачено обов’язковість повідомлення 
та погодження питання про зміну орендаря з орендодавцем та надання письмової згоди 
на зміну особи орендаря, що створює невигідне правове становище орендодавця як 
власника земельної ділянки.

Крім того вказаний Закон не передбачає відмову в реєстрації договору 
суборенди земельної ділянки у разі відсутності згоди орендодавця на це. Це залишає 
можливість зловживань правами власників земельних ділянок.  Правовідносини з 
передачі земельних ділянок в суборенду регулюються Земельним кодексом України, 
Цивільним Кодексом України. Але у Законі і Постанові КМУ від 3.03.2004 р.№ 220 « 
Про затвердження Типового договору оренди землі»  не достатньо врегульовані. 
наслідки передачі земельної ділянки орендарем в суборенду без згоди орендодавця і це 
необхідно врегулювати. 

http://zakon.rada.gov.ua



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 17 -

Випуск 
№81

1 липня
2013 року

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок 
зерна в Україні»

Номер, дата реєстрації: 2361 від 20.06.2013
Ініціатор: Кабінет Міністрів України  Азаров М.Я.

Проект Закону підготовлено з метою удосконалення процедури видачі 
сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та 
видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки. 

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та 
ринок зерна в Україні" (далі – проект Закону) підготовлений на виконання підпункту 7 
пункту 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 21.01.2013 № 5 
та з метою удосконалення окремих положень Закону України "Про зерно та ринок 
зерна в Україні.

Проектом Закону передбачається встановлення можливості сертифікації послуг 
із зберігання зерна та продуктів його переробки суб’єктами господарювання, що не 
мають власних зерносховищ, а користуються ними на умовах оренди чи лізингу, та 
встановлення безстрокового строку дії сертифіката крім випадків, коли зерносховище 
перебуває в оренді або лізингу, спрощення процедури видачі сертифіката відповідності.

Також пропонується сертифікацію якості зерна та продуктів його переробки 
здійснювати лише у випадках експортно-імпортних операції із зерном та продуктами 
його переробки при  переміщенні територією України зерна та продуктів його
переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (за 
винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в 
режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке 
використовується для насіннєвих цілей), а також за вимогою однієї з сторін контракту у 
випадках, передбачених законодавством. Митне оформлення зерна та продуктів його 
переробки здійснюється за наявності сертифікату якості зерна та продуктів його 
переробки.

Проект Закону передбачає узгодження норм Закону України "Про зерно та 
ринок зерна в Україні" за Законом України "Про адміністративні послуги", "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", в частині уточнення підстав для 
анулювання дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його 
переробки.

http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про корми»
Номер, дата реєстрації: 2361 від 20.06.2013
Ініціатор: Кабінет Міністрів України  Азаров М.Я.

Метою прийняття даного законопроекту є:
стимулювання виробництва безпечних та якісних кормів і тваринницької 

продукції;
збереження і підвищення продуктивності тварин;
отримання якісної та безпечної продукції тваринництва;
забезпечення виробництва якісних та безпечних для здоров'я тварин кормів;
захист кормів, кормових добавок і преміксів від фальсифікації.
Завданням проекту Закону України є встановлення законодавчо врегульованих 

відносин між суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку 
кормів, кормових добавок та преміксів, чітка регламентація прав та обов'язків, а також 
відповідальності за якість і безпечність продукції.

Проект Закону України «Про корми» (далі – проект Закону України) розроблено 
на виконання пункту 89.1.18 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
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конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом 
Президента України від 12 березня 2013 року № 128.

Даний проект Закону України був внесений Урядом до Верховної Ради України 
16 жовтня 2012 р. (реєстраційний номер 11349), але не розглянутий депутатами 
Верховної Ради шостого скликання.

Розроблення проекту Закону України обумовлено тим, що питання 
виробництва, експорту, імпорту, використання, пакування, маркування, 
транспортування, зберігання та введення в обіг кормів, кормових добавок та преміксів, 
основи забезпечення їх якості та безпеки в Україні законодавчо не врегульовано. 
Виробники та споживачі цієї продукції не захищені законодавством від неякісної і 
небезпечної як сировини, так і продукції.

Прийняття Закону України продиктовано необхідністю гармонізації 
законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині порядку 
забезпечення безпечності та гігієни кормів.

http://zakon.rada.gov.ua

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

04.06.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення 

змін до статті 229 Податкового кодексу України" (щодо деяких питань 
виробництва біоетанолу)

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про 
внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України" (щодо деяких питань 
виробництва біоетанолу)Мінагрополітики України робить оголошення про його 
публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до 
статті 229 Податкового кодексу України" (щодо деяких питань виробництва 
біоетанолу) розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна 
політика / Проекти регуляторних актів 2013).

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

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

Метою розробки проекту Закону є внесення змін та доповнень до Закону 
України  “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”, що надасть змогу  створити умови сталого фінансування та розвитку 
рибогосподарського комплексу держави.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” 
(далі - проект Закону) розроблений Державним агентством рибного господарства 
України відповідно до Положень про Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, про 
Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента 
України від 16.04.2011 № 484 з метою приведення Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» у 
відповідність до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 
охорону водних біоресурсів», що надасть можливість сільськогосподарським 
товаровиробником рибної галузі отримувати державну підтримку при страхуванні 
водних біоресурсів.

www.minagro.gov.ua
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04.06.2013
Повідомлення про оприлюднення Закону України “Про внесення змін до 

деяких законів України щодо регулювання діяльності Гарантійного фонду 
виконання зобов’язань за складськими документами на зерно”

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності Гарантійного 
фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” Міністерство 
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проектом Закону України передбачається врегулювання позицій учасників 
ринку щодо формування і роботи Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно, а також для запровадження бездокументарної 
(електронної) форми документів як нового інструменту залучення 
сільськогосподарськими товаровиробниками кредитних ресурсів, що базуватиметься на 
принципах складських документів на зерно і знижуватимуть ризики банківських та 
фінансових установ, тим самим відкриваючи можливості до економічних важелів 
заохочення, пом’якшуючи умови обов’язкової участі суб’єктів ринку.

Проектом Закону передбачається внести зміни до Цивільного кодексу України, 
Закону України “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські 
свідоцтва”, Закону України “Про страхування”, Закону України “Про відновлення 
платоспроможності боржника та визнання його банкрутом”, Закону України “Про 
зерно та ринок зерна в Україні”.

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

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

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

E-mail: zkv@minapk.kiev.ua.

Проект Закону України України “Про внесення змін до деяких законів України 
щодо регулювання діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно” (далі – проект Закону) підготовлено з метою 
усунення вимоги до зернових складів, що надають третім особам послуги із зберігання 
зерна, бути учасником Гарантійного фонду як умови надання таких послуг, при 
збереженні загального позитивного ефекту від забезпечення функціонування 
Гарантійного фонду. За пропозицією суб’єктів господарювання та їх професійних 
об’єднань альтернативою такої участі вводиться обов’язкове страхування ризиків 
зернових складів, які до цього в обов’язковому порядку передавалися Гарантійному 
фонду його учасниками.

У зв’язку з цим вносяться зміни у порядок створення Гарантійного фонду, 
уповноважуючи засновника вносити вклади на безповоротній основі, виключається 
інститут тимчасового членства та перехідний період для полегшеного вступу до 
Гарантійного фонду, спрощується управління фондом шляхом виключення Загальних 
зборів учасників та Ревізійної комісії, з передачею їх функцій Адміністративній раді 
Гарантійного фонду, склад якої розширений до п’яти осіб, яких призначає центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері 
сільського господарства, а також вносяться зміни в порядок використання коштів 
Гарантійного фонду, дозволяючи їх розміщення виключно на рахунку в Національному 
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банку України та Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових 
ринках.

З метою забезпечення реальності такого страхування створюються передумови 
для запровадження єдиних мінімальних вимог до такого альтернативного страхування 
шляхом включення до проекту Закону України норм про обов’язкове комплексне 
страхування зерна, що приймається на зберігання зерновими складами, та цивільної 
відповідальності зернових складів перед поклажодавцями. Таким чином, контроль за 
реальністю цього страхування здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України, що 
затверджує правила страхування, та Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що контролюватиме їх виконання.

Крім того, проект Закону закладає правову базу для запровадження нової для 
України форми створення та обігу товаророзпорядчих документів у вигляді 
електронних документів, встановлює загальні вимоги до їх видачі, обігу та відстеження 
виконання. Зазначені зміни зроблять операції зі складськими документами на зерно 
більш прозорими, чим відкриються можливості для більш широкого залучення 
іноземних інвестицій під заставу зерна, що перебуває на зберіганні.

З метою обмеження розумним строком часу, протягом якого зерновий склад 
зобов’язаний повернути прийняте на зберігання зерно поклажодавцям в процедурах 
розшуку майна боржника в ході справи про банкрутство, проектом Закону України 
обмежується період повернення зерна його власнику дев’ятьма календарними 
місяцями.

Проект Закону підготовлений з метою удосконалення окремих положень Закону 
України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та інших законів з урахуванням 
пропозицій органів державної влади, суб’єктів господарювання та їх професійних 
об’єднань з питань формування Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно (далі – Гарантійний фонд).

Проектом Закону передбачається внесення змін, якими спрощуватимуться 
вимоги щодо обов’язкової участі зернових складів у Гарантійному фонді, 
удосконалюються норми Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” щодо 
організації фінансування та управління Гарантійним фондом і визначення його 
повноважень.

Також проект Закону містить положення, які спрямовані на удосконалення норм 
щодо страхування зерна, яке приймається на зберігання зерновими складами, зокрема 
запроваджуючи страхування зерна у вигляді альтернативи участі зернових складів у 
Гарантійному фонді, забезпечення контролю за його здійсненням.

Крім того, запроваджується бездокументарна (електронна) форма складських 
документів на зерно, визначаються загальні вимоги до їх обігу.

Враховуючи такі зміни, передбачається внесення змін до Цивільного кодексу 
України, Закону України “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні 
складські свідоцтва” в частині уточнення умов використання складських документів у 
формі електронного документа,  Закону України “Про страхування” в частині контролю 
за реальністю здійснюваного страхування, Закону України “Про відновлення 
платоспроможності боржника та визнання його банкрутом” для унеможливлення 
затягування справ суб’єктами господарювання про банкрутство зернових складів, тим 
самим узгоджуючи норми Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” із 
зазначеними актами законодавства.

www.minagro.gov.ua
05.06.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення 

змін до деяких законодавчих  актів України з питань усунення колізій норм”
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Для отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань усунення колізій норм”, 
підготовленого на виконання пункту 3 Розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” 
Закону України “Про аквакультуру” Міністерство аграрної політики та продовольства 
України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено на офіційних веб-сайтах 
Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.uaта 
Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону у письмовій та електронній формі 
приймаються протягом місяця з дня опублікування за адресами:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24, 
м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, 
м. Київ, 04053, www.darg.gov.ua).

Метою прийняття проекту Закону є усунення колізій та суперечностей норм 
ряду законодавчих актів щодо користування земельними ділянками, водними 
об’єктами; розмежування сфер регулювання Водного і Земельного кодексів України на 
відповідно водні і земельні відносини; забезпечення встановлення місцевими органами 
виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування меж і розмірів водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, 
пляжних зон, смуг відведення, зон санітарної охорони, а також внесення цими 
органами відомостей про межі земельних ділянок водоохоронних зон, прибережних 
захисних смуг, пляжних зон, смуг відведення, зон санітарної охорони до містобудівної 
документації, кадастрових планів земельних ділянок, Державного земельного кадастру.

Зазначений проект Закону розроблено Державним агентством рибного 
господарства України на виконання пункту 3 Розділу VI “Прикінцеві та перехідні 
положення” Закону України “Про аквакультуру”, за яким Верховна Рада України 
доручила Уряду розробити та подати до парламенту законопроект, який би узгодив між 
собою Земельний та Водний кодекси України та усунув колізії норм.

Так, відповідно до положень статті 3 Земельного кодексу України земельні 
відносини, що виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і 
тваринного світу, атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-
правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне 
повітря, якщо вони не суперечать цьому Кодексу.

Згідно із статтею 4 вказаного Кодексу завданням земельного законодавства є 
регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, 
юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та 
охорони земель.

Крім того, відповідно до статті 2 Водного кодексу України земельні, гірничі, 
лісові відносини, а також відносини щодо використання та охорони рослинного і 
тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного 
повітря, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, 
що виникають під час користування водними об'єктами, регулюються відповідним 
законодавством України. Тобто, з цієї норми випливає, що, серед іншого, земельні 
відносини регулюються спеціальним законодавством, а саме земельним 
законодавством.

Проте на тепер в правовому полі cклалася ситуація, за якої Земельний і Водний 
кодекс України вийшли за межі регулювання відповідно земельних та водних відносин, 
поширивши при цьому кожен свою дію як на водні, так і на земельні відносини, 
водночас по різному регулюють обидві форми відносин щодо використання землі і 
водних об’єктів, унормовують права за земельні ділянки, водні об’єкти та правовий 
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режим їх використання, застосовують різну термінологію щодо об’єкта одних й тих же 
відносин, а в деяких випадках не узгоджуються між собою, носять відсильний 
характер, тощо. До того ж унормування водних відносин в інший спосіб, ніж це 
зроблено Водним кодексом України є й в інших законодавчих актах України 
(Цивільний кодекс України, закони України “Про меліорацію земель”, “Про 
фермерське господарство”). Тобто йдеться про наявність колізії норм низки 
законодавчих актів, що на практиці призводить до ускладнень застосувань норм права, 
різного їх тлумачення, відтак до зловживань, з одного боку, органами державної влади і 
органами місцевого самоврядування при наданні земельних ділянок водного фонду у 
користування, водних об’єктів у власність чи оренду, їх бездіяльності у питаннях 
охорони та захисту водних об’єктів від забруднення, засмічення, вичерпання, а також 
збереження, з іншого, фізичними та юридичними особами при здійсненні останніми 
господарської та іншої діяльності, забороненого будівництва в прибережній захисній 
смузі тощо. Це в свою чергу знижує ефективність управління в галузі використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів.

У зв’язку з вищевикладеним, цим законопроектом пропонується внести зміни та 
доповнення до Водного, Земельного кодексів України, законів України “Про 
меліорацію земель”, “Про фермерське господарство”.

www.minagro.gov.ua

06.06.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельної ділянки”

Міністерство аграрної політики та продовольства України з метою отримання 
зауважень та пропозицій оголошує про публікацію проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки”, доопрацьованої з урахуванням 
зауважень Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 
фінансів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного 
агентства земельних ресурсів України, Державної служби України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Проект постанови розроблено на виконання пункту 66.4 Національного плану 
дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, 
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 р. № 128, а також 
відповідно частини першої статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності”, пункту 41 додатку до Закону України “Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, статей 166 та 168 
Земельного кодексу України, частини першої статті 5, абзацу дев’ятого пункту “а” та 
пункту “г” статті 6 Закону України “Про державний контроль за використанням та 
охороною земель”, статті 52 Закону України “Про охорону земель”, підпункту 
дванадцятого пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства 
України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459, 
підпункту 4.8 пункту 4 Положення про державну інспекцію сільського господарства в 
Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 січня 2012 р. 
№ 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 р. за № 34/20347.

Розробка даного проекту постанови передбачена також згідно з пунктом 19 
Плану діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з 
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підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, оприлюдненого на офіційному веб-
сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua.

Проектом постанови передбачено створення прозорої процедури видачі 
дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, визначення 
вичерпного переліку документів, які необхідно подавати суб’єкту господарювання 
державному адміністратору дозвільного центру (центру надання адміністративних 
послуг) для одержання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної 
ділянки, вичерпного переліку підстав для переоформлення, видачі дубліката, 
анулювання, відмови у видачі дозволу.

Крім того, у проекті постанови пропонується встановити, що дозволи видаються 
на безоплатній основі на необмежений строк, а також визначити строки прийняття 
рішень з питань видачі (відмови у видачі), переоформлення, видачі дубліката дозволу 
відповідно до статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності”.

Проект постанови розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної 
політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua та Державної 
інспекції сільського господарства України за адресою: www.disgu.gov.ua.

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

Державна інспекція сільського господарства України, вул. Баумана, 9/12, м. 
Київ, 03190, е-mail: shumeyko@meta.ua, тел. 232-94-47; е-mail: tylyza@meta.ua, тел./факс 
232-94-37

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, 01011, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: mail@dkrp.gov.ua, тел. 
254-56-73

Метою проекту постанови є упорядкування на законодавчому рівні процедури 
видачі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.

Єдиним шляхом досягнення даної мети є затвердження цього Порядку 
постановою Кабінету Міністрів України, що передбачено в частині першій статті 4-1 
Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

До принципових положень проекту постанови відноситься визначення 
вичерпного переліку:

документів, які необхідно подавати для одержання дозволу на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки;

підстав для переоформлення,  видачі дубліката, анулювання, відмови у видачі 
дозволу.

Також у проекті постанови пропонується визначити, що Порядок видачі 
дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок поширюється 
лише на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – суб’єкти 
господарювання), які на земельних ділянках, що перебувають у їх власності чи 
користуванні, здійснюють господарську діяльність у процесі якої проводять роботи, 
пов’язані з порушенням ґрунтового покриву земельної ділянки, у тому числі 
гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні роботи.

Видача (переоформлення, видача дублікату, анулювання) дозволу, оформленого 
Державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі, які є дозвільними органами, здійснюється за 
принципом організаційної єдності через дозвільні центри міських рад, що є обласними 
центрами, дозвільні центри Київської, Севастопольської і Сімферопольської міських 
рад.
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Крім того, у проекті постанови пропонується встановити, що дозволи видаються 
на безоплатній основі на необмежений строк, а також визначити строки прийняття 
рішень з питань видачі (відмови у видачі), переоформлення, видачі дубліката дозволу 
відповідно до статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності”.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки” (далі –
проект постанови) розроблено на виконання пункту 66.4 Національного плану дій на 
2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, 
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 р. № 128, а також 
відповідно до частини першої статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності”, пункту 41 додатку до Закону України “Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, статей 166 та 168 
Земельного кодексу України, частини першої статті 5, абзацу дев’ятого  пункту “а” та 
пункту “г” статті 6 Закону України “Про державний контроль за використанням та
охороною земель”, статті 52 Закону України “Про охорону земель”, підпункту 
дванадцятого пункту 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства 
України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459, 
підпункту 4.8 пункту 4 Положення про державну інспекцію сільського господарства в 
Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 січня 2012 р. 
№ 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 р. за № 34/20347.

Розробка даного проекту акта передбачена також згідно з пунктом 19 Плану 
діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2013 рік, оприлюдненого на офіційному веб-сайті 
Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua.

www.minagro.gov.ua

14.06.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Положення про 
організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини"

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства розроблено з 
метою створення конкурентного середовища та сприятливих умов господарювання у 
сфері поглибленої переробки деревини, раціонального використання лісосировинних 
ресурсів, підвищення інвестиційної привабливості лісопромислового і 
лісогосподарського комплексів України, а також запобігання зловживанням та 
усунення недоліків у сфері реалізації вітчизняних лісосировинних ресурсів розвитку 
біржового товарного ринку в Україні та запровадження процедури електронних 
біржових торгів сільськогосподарськими товарами.

Зазначений проект постанови знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України www.minagro.gov.ua. (розділ “Регуляторні 
акти”).

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

- Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, 
м. Київ, 01001, тел. 044-279-86-35, факс 044-279-86-35, е-mail: noga@minapk.gov.ua;

- Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва: 
01001, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, факс 044-254-43-78 е-mail: mail@dkrp.gov.ua.
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Прийняття наказу "Про затвердження Положення про організацію і проведення 
аукціонів із продажу неопрацьованої деревини" (далі – проект наказу) ґрунтується на 
необхідності вдосконалення механізму реалізації неопрацьованої деревини всіма 
постійними лісокористувачами, зокрема в частині здійснення реалізації неопрацьованої 
деревини виключно на біржі у декілька етапів: шляхом проведення щоквартальних, 
повторних, додаткових та спеціалізованих аукціонів.

Окрім того, наказом передбачається встановити:
єдині підходи до порядку організації аукціонів, а для деревини, що не була 

реалізована під час аукціонів, організації повторних та додаткових аукціонів;
чіткий та прозорий механізм ринкового ціноутворення на неопрацьованої 

деревину, що виставляється на аукціони, у тому числі постійними лісокористувачами;
запровадження електронної форми аукціону з продажу неопрацьованої 

деревини;
порядок відбору товарної біржі, якій буде надано статус організатора аукціону.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

розроблено відповідно до підпункту 7.141 підпункту 7 пункту 4 Положення про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом 
Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою вдосконалення механізму 
реалізації неопрацьованої деревини постійними лісокористувачами, зокрема в частині 
здійснення продажу неопрацьованої деревини виключно на біржі шляхом проведення 
аукціонів, а також проведення аукціонів, у першу чергу, для вітчизняних виробників 
продукції з деревини.

На сьогодні порядок реалізації неопрацьованої деревини регулюється 
Положенням про організацію та проведення аукціонів з продажу неопрацьованої 
деревини, затверджене наказом Держкомлісгоспу від 19 лютого 2007 року № 42 "Щодо 
вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини", зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 26 лютого 2007 року за № 164/13431.

З метою створення конкурентного середовища, сприятливих умов 
господарювання у сфері поглибленої переробки деревини, раціонального використання 
лісосировинних ресурсів, підвищення інвестиційної привабливості лісопромислового і 
лісогосподарського комплексів України, а також запобігання зловживанням та 
усунення недоліків у сфері реалізації вітчизняних лісосировинних ресурсів 
Мінагрополітики України розроблено наказ.

Окрім того, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до 
законодавства, наказом пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ 
Держкомлісгоспу від 19 лютого 2007 року № 42 "Щодо вдосконалення механізмів 
продажу необробленої деревини", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 
лютого 2007 року за № 164/13431.

www.minagro.gov.ua

17.06.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання 
на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, 
територіального моря, виключної (морської) економічної зони України"

Для отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження методики визначення розміру плати за 
використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, 
територіального моря, виключної (морської) економічної зони України" 
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підготовленої відповідно до с т а т е й  7 та 14 Закону України "Про 
аквакультуру", Міністерство аграрної політики та продовольства України робить 
оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та 
Держрибагентства України www.darg.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови у письмовій та електронній 
формі приймаються протягом місяця з дня опублікування за адресами:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, 
м. Київ, 01001, www.minagro.gov.ua).

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м.Київ, 
04053, www.darg.gov.ua).

Прийняття постанови надасть можливість затвердити проект постанови про 
затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди 
акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, 
виключної (морської) економічної зони України відповідно до Закону України “Про 
аквакультуру”, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України 
«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».

Відповідно до статей 7 та 14 Закону України "Про аквакультуру", з метою 
удосконалення нормативно-правої бази щодо встановлення єдиного організаційно-
економічного механізму справляння плати за користування на умовах оренди акваторії 
(водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної 
(морської) економічної зони України.

www.minagro.gov.ua

18.06.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення 

зміни до статті 23 Кодексу України про надра”

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про 
внесення зміни до статті 23 Кодексу України про надра”, Мінагрополітики України 
оголошує про його публікацію.

Законопроектом зносяться зміни до Кодексу України “Про надра” (далі –
Кодекс), прийнятий та введений в дію постановою Верховної Ради України від 
27.07.1994 № 133/94-ВР, в якому встановлений порядок використання надр та їх 
охорону, розробку і затвердження відповідних стандартів, норм і правил, встановлення 
збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами.

Зміни вносяться до абзацу першого статті 23 Кодексу, доповнивши перелік 
напрямів використання підземних вод на виробничі потреби, що, в свою чергу, надає 
дозвіл сільськогосподарським товаровиробникам на водокористування без 
спеціального дозволу, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не 
перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Прийняття законопроекту підвищить зацікавленість малого і середнього бізнесу 
в сільському господарстві, зокрема у галузі тваринництва, підвищить економічну 
ефективність сільськогосподарських товаровиробників, створить сприятливі умови для 
стабільної роботи і подальшого розвитку тваринницьких ферм, забезпечить ріст 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та збільшить додаткові 
робочі місця.

Зазначений проект разом з аналізом регуляторного акта знаходиться на 
офіційному веб-сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua.
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Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту Закону можна надсилати 
протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24
Департаменту тваринництва на адресу електронної пошти Державного комітету 

України з питань регуляторної політики  01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: 
mail@dkrp.gov.ua

Основною метою прийняття проекту Закону України “Про внесення зміни до 
статті 23 Кодексу України про надра” (далі – законопроект) є захист інтересів малого і 
середнього бізнесу в сільському господарстві, зокрема у галузі тваринництва. Для 
цього законопроектом передбачено надання прав землевласникам і землекористувачам 
на видобування та використання прісних вод у сільському господарстві без спеціальних 
дозволів.

Впровадження в життя норм законопроекту підвищить економічну ефективність 
сільськогосподарських товаровиробників, що створить сприятливі умови для стабільної 
роботи і подальшого розвитку тваринницьких ферм, зростання 
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та збільшення 
додаткових робочих місць.

Кодексом України про надра (далі – Кодекс) встановлений порядок 
використання надр та їх охорону, розробку і затвердження відповідних стандартів, 
норм і правил, встановлення збору за видачу спеціальних дозволів на користування 
надрами.

Згідно із статтею 23 Кодексу право землевласників і землекористувачів на 
видобування та використання прісних вод у сільському господарстві без спеціальних 
дозволів стосується тільки господарсько-побутових потреб, а не виробничих, які 
зазначені в спецдозволі на водокористування і дозволяється використовувати до 300 
куб.м води на добу.

Таким чином, користувачі надрами, діяльність яких не підпадає під дію статті 
23 Кодексу, повинні отримувати відповідний спеціальний дозвіл на користування 
водою для виробничих потреб (далі – спеціальний дозвіл).

Суми витрат за оформлення та видачу спеціального дозволу є значними, що 
часто не під силу малим та середнім суб’єктам господарювання і це може призвести до 
банкрутства підприємств.

Сама процедура одержання спецдозволу на користування надрами – прісними 
водами вимагає численних узгоджень з різними органами державного контролю та 
провокує виникнення корупції, додатково ускладнює виробничу діяльність 
підприємств.

www.minagro.gov.ua

20.06.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення 

змін до Закону України “Про особливості страхування 
сільськогосподарськоїпродукції з державною підтримкою”

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою” Мінагрополітики України робить оголошення про 
його публікацію.

Повний пакет документів до законопроекту розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua 20 червня 2013 року.
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 
04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України e-
mail: (darg45a @ gmail.com).

Метою розробки проекту Закону є внесення змін та доповнень до Закону 
України  “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”, що надасть змогу  створити умови сталого фінансування та розвитку 
рибогосподарського комплексу держави.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” 
(далі - проект Закону) розроблений Державним агентством рибного господарства 
України відповідно до Положень про Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, про 
Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента 
України від 16.04.2011 № 484 з метою приведення Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» у 
відповідність до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 
охорону водних біоресурсів», що надасть можливість сільськогосподарським 
товаровиробником рибної галузі отримувати державну підтримку при страхуванні 
водних біоресурсів.

www.minagro.gov.ua

25.06.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку здійснення 
рибогосподарської меліорації"

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Порядку здійснення рибогосподарської меліорації" підготовлено 
відповідно до Закону України "Про аквакультуру", з метою з забезпечення 
раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та 
рибогосподарських технологічних водойм.

Прийняття наказу надасть можливість упорядкувати і удосконалити механізм 
затвердження порядку здійснення рибогосподарської меліорації, визначити особу, 
здатну ефективно господарювати на водоймі, включаючи підтримання її нормального 
екологічного, водогосподарського та санітарного стану.

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та Держрибагентства України 
www.darg.gov ua. (розділ "Регуляторні акти").

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу 
можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення  проекту наказу за адресами:

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

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м.Київ, 
04053).

Прийняття наказу надасть можливість забезпечити раціональне використання 
рибогосподарських водних об'єктів (іх частин) та рибогосподарських технологічних
водоймах.
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Проект наказу розроблено відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 8 
пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою 
забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх 
частин) та рибогосподарських технологічних водойм.

www.minagro.gov.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
26.06.2013 Президент України підписав Закон про усунення ряду обмежень 

у здійсненні господарської діяльності.
Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у здійсненні 
господарської діяльності», яким запроваджується новий підхід до застосування 
контролюючими органами заходів реагування до суб'єктів господарювання. 

Зокрема, згідно з вимогами документа, контролюючий орган не має права 
зупинити діяльність підприємства без рішення суду. Якщо контролюючий орган 
виносить рішення про застосування інших заходів реагування за результатами 
перевірок, то він зобов'язаний звернутися до суду для підтвердження такого рішення. 
Ці випадки будуть встановлені галузевими законами.

«Таким чином, з прийняттям закону підприємці огороджені від застосування до 
них контролюючими органами неадекватних заходів», - наголошується в повідомленні.

Закон набуває чинності з 1 липня 2013.
АПК-інформ

25.06.2013 Кабмін України пропонує спростити процедуру сертифікації 
зерна та зерносховищ.

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді спростити процедуру 
сертифікації суб'єктів господарювання, що надають послуги із зберігання зерна та 
продуктів його переробки, а також проводити сертифікацію зерна та продуктів його 
переробки тільки під час експортно-імпортних операцій. Відповідний законопроект 
«Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (реєстр. 
№ 2361а) поданий Кабміном до Верховної Ради 20 червня.

Проект закону передбачає можливість отримання сертифіката суб'єктами, які 
користуються зерносховищами на умовах лізингу або оренди. У той же час, суб'єкти, 
що мають власні зерносховища, можуть отримати безстрокові сертифікати.

Також Кабмін пропонує здійснювати сертифікацію якості зерна та продуктів 
його переробки тільки у випадках експортно-імпортних операцій, при переміщенні по 
території України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів (за винятком зерна та продуктів його переробки, що 
переміщуються по території України в режимі прохідного митного транзиту без 
перевантаження, і зерна, яке використовується для насіннєвих цілей), а також на 
вимогу однієї з сторін контракту. 

Митне оформлення зерна та продуктів його переробки, згідно із 
законопроектом, буде здійснюватися за наявності сертифіката їх якості.

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття законопроекту дозволить 
врегулювати питання видачі сертифікатів якості та сертифікатів зберігання зерна та 
продуктів його переробки.

Нагадаємо, що 21 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні 
законопроект про скасування обов'язкової сертифікації якості зерна та продуктів його 
переробки, за винятком зерна, яке повністю або частково закуповується за державні 
кошти, або ж якщо таку умову передбачено контрактом, а також у разі ввезення 
зернових та продуктів їх переробки на територію України.

АПК-інформ

25.06.2013 Валовий збір зернових в Україні в 2013 році очікується в межах 
52-53 млн. тонн – Укргідрометеоцентр.

Валовий збір зернових в Україні в 2013 р. очікується в межах 52-53 млн. тонн. 
Про це 25 червня на брифінгу заявив директор Українського гідрометеорологічного 
центру Микола Кульбіда.
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Він також повідомив, що в ц.р. прогнозується зростання середньої врожайності 
зернових, зокрема кукурудзи - до 51 ц / га.

При цьому М.Кульбіда зазначив, що в ряді регіонів зафіксовано нестача опадів, 
що негативно відбивається на врожаї.

"Це Херсонська область, Крим і східні регіони, тут фіксується недостатній 
рівень опадів. З 28 по 30 червня дощі пройдуть на сході і півдні України. Але пожежна 
небезпека зберігатиметься", - підсумував він.

АПК-інформ

25.06.2013 В Україні в 2014 році запрацює єдиний показник вмісту вологи в 
птиці – Мінекономрозвитку.

З 1 липня 2014 вступає в дію новий стандарт з утримання вологи в птиці, згідно 
з яким масова частка вологи, що виділяється при розморожуванні, повинна становити 
4%. Про це 25 червня повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України.

Як наголошується в повідомленні, дотримання показника вмісту вологи в птиці 
є обов'язковим для країн Європейського союзу. Там він визначається залежно від 
способу охолодження. Зокрема, для повітряного охолодження - 1,5%, для повітряно-
водного - 3,3%, для водного - 5,1%. Що стосується стандартів Російської Федерації, то 
цей показник дорівнює 4% для водного охолодження.

У зв'язку з цим новий стандарт, який відповідає вимогам як Європи, так і Росії, 
дозволить збільшити експорт української продукції птахівництва. Також посиленню 
присутності на іноземних ринках сприятиме те, що показник вологи при 
розморожуванні може визначатися договором-контрактом з країною-імпортером.

АПК-інформ

21.06.2013 Кабмін України пропонує ввести регулювання виробництва і 
реалізації кормів для тварин.

У Верховній Раді України зареєстровано урядовий законопроект «Про корми» 
(реєстр. № 2368а), згідно з яким пропонується ввести регулювання виробництва 
кормових добавок для тварин. 

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту закону, метою 
документа є стимулювання виробництва безпечних та якісних кормів і тваринницької 
продукції; збереження і підвищення продуктивності тварин; отримання якісної і 
безпечної продукції тваринництва, забезпечення виробництва якісних і безпечних для 
здоров'я тварин кормів; захист кормів, кормових добавок і преміксів від фальсифікації.

Згідно з текстом законопроекту будуть підлягати державній реєстрації 
потужності, обладнання, інші засоби, включаючи транспортні потужності, які 
оператори ринку кормів використовують на будь-якій стадії виробництва та / або обігу 
кормів. Для виробництва та / або введення в обіг потужностей, які виробляють корми, 
видаватиметься експлуатаційний дозвіл.

Планується заборонити оборот кормів або їх згодовування будь-якій тварині, 
якщо вони: небезпечні; неправильно марковані; вироблені на потужностях, які не 
пройшли державну реєстрацію; вироблені на потужностях, на які не видані 
експлуатаційні дозволи або його дію тимчасово припинено; ввезені (переслані) на 
територію України контрабандним шляхом; мають термін придатності.

За порушення відповідних норм законопроектом передбачається запровадження 
адміністративних штрафів.

АПК-інформ



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 32 -

Випуск 
№81

1 липня
2013 року

21.06.2013 Мінагропрод України уклав меморандум з виробниками цукру 
та провідними роздрібними мережами.

Для збереження стабільної ситуації на цукровому ринку України Міністерство 
аграрної політики та продовольства уклало з цукровиробниками та провідними 
роздрібними мережами меморандум про взаєморозуміння. 

«Виробники цукру взяли на себе зобов'язання, які не допустять скорочення 
поставок в роздрібну мережу. А з представниками близько 10 відповідних мереж 
роздрібної торгівлі було погоджено, що не підвищена ціна для споживачів», - зазначив 
міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

Відповідно до положень меморандуму сторони домовилися віддавати перевагу 
укладенню прямих договорів, а також гарантувати належну якість продукту, 
поставляти його і розраховуватися в обумовлені терміни.

Згідно з досягнутими домовленостями, Мінагропрод буде залучати виробників 
та представників торгових мереж до підготовки урядових рішень, спрямованих на 
регулювання ринку цукру.

АПК-інформ

21.06.2013 ВР України прийняла в першому читанні законопроект щодо
трансфертного ціноутворення.

Верховна Рада України 20 червня ухвалила в першому читанні законопроект 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного 
ціноутворення" (реєстр. № 2515). Як наголошується на сайті українського парламенту, 
за прийняття документа проголосували 279 народних депутатів.

Як наголошується в повідомленні, законопроектом пропонується запровадити 
механізм податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (грунтується на 
принципі «витягнутої руки», який базується на міжнародному стандарті, узгодженому 
державами-членами ОЕСР в якості рекомендованого до використання щодо 
встановлення трансфертних цін для податкових потреб).

Зокрема, передбачаються операції з пов'язаними особами, а також з 
нерезидентами, зареєстрованими в країні або на території, в якій ставка податку на 
прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в 
Україні, у розмірі більше 50 млн. грн. на рік з кожним контрагентом, підлягають 
податковому контролю. При цьому контролюючий орган може перевірити будь-яку 
угоду між пов'язаними особами за запитом.

Для зіставлення ціни в неконтрольованих операціях пропонується визначати 
діапазон ринкових цін або діапазон ринкової рентабельності в залежності від обраного 
методу визначення ціни в контрольованих операціях.

Визначення ціни пропонується п'ятьма методами: порівняльної 
неконтрольованої ціни (аналогів продажу), ціни перепродажу, витрати плюс, чистого 
прибутку.

Крім того, передбачається проведення і надання звіту з широкого аналізу 
елементів контрольованих і порівнянних операцій, які можуть впливати на комерційні 
та / або фінансові умови контрольованих операцій.

АПК-інформ

20.06.2013 Мінагропрод України і зернотрейдери підписали меморандум 
про взаєморозуміння на 2013/14 МР.

Міністерство аграрної політики та продовольства України і зернотрейдери 
підписали меморандум про узгодження дій на зерновому ринку в 2013/14 МР, згідно з 
яким будуть визначаться обсяги експорту зерна в новому сезоні. 

Згідно з положеннями меморандуму на 2013/14 МР, загальні обсяги експорту 
будуть визначатися і узгоджуватися сторонами до 1 вересня п.р. і викладатися у 
додатку до документа.
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Нагадаємо, що меморандум про співпрацю на ринку зерна укладається між 
державою і зерноторговими компаніями ще з 2011/12 МР і є дієвим механізмом 
реалізації як інтересів держави щодо необхідності стабілізації споживчого ринку зерна 
та забезпечення продовольчої безпеки, так і намірів трейдерів з планування обсягів 
експорту та формування прозорих правил взаємодії з державою на ринку зерна.

За прогнозами Мінагропроду, за підсумками 2012/13 МР з України буде 
експортовано більше 23 млн. тонн зерна, тоді як за останні 7 років в середньому 
експортувалося 14,7 млн. тонн. Міністерство оцінює обсяги експорту зерна в 2013/14 
МР в 24-26 млн. тонн.

АПК-інформ

19.06.2013 У інвестиційну раду при Міндоходів  України увійшли п'ять 
представників агробізнесу.

До Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при 
Міністерстві доходів і зборів України увійшли п'ять представників агробізнесу. Про це 
йдеться в наказі міністерства від 17.06.13 № 175.

Зокрема, згідно з документом, до ради увійшли власник "Укрлендфармінга" 
Олег Бахматюк, гендиректор СП "Нібулон" Олексій Вадатурський, гендиректор АТ 
"Каргілл" Михайло Ганевич, глава правління МХП Юрій Косюк і віце-президент 
"Крафт Фудз Україна" Тарас Лукачук.

Всього в інвестиційній раді 56 членів, у тому числі глава Міндоходів Олександр
Клименко та його заступник Віктор Левицький, голова Ради підприємців при Кабміні 
та президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Решта учасників 
представляють більше 40 компаній, а також бізнес-асоціації.

АПК-інформ

19.06.2013 Мінагропрод України має намір встановити мінімальний термін 
оренди сільгоспземель в межах 12-15 років.

Міністерство аграрної політики та продовольства України розраховує 
встановити мінімальний термін оренди землі сільськогосподарського призначення на 
рівні 12-15 років. Про це в ході брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив міністр Микола 
Присяжнюк.

«Мінімальний термін оренди - це те, що ми зараз обговорюємо і науково 
обгрунтовуємо. Він коливається від 12 до 15 років. Ми на якійсь цифрі визначимося. 
Зараз цього терміну не існує », - сказав міністр.

При цьому він пояснив, що встановлення мінімального терміну оренди буде 
вигідно як для орендодавців, так і для орендарів, тому що використання земель буде 
піддаватися планування, а орендодавці будуть упевнені в серйозності намірів 
орендарів.

Інформаційна компанія ПроАгро

19.06.2013 ВР України ухвалила в першому читанні зміни до Податкового 
кодексу щодо стимулювання виробництва дитячого харчування.

Верховна Рада України 18 червня прийняла в першому читанні проект закону 
про внесення змін до ст. 154 Податкового кодексу України щодо стимулювання 
розвитку виробництва продуктів дитячого харчування (реєстр. № 2406). За ухвалення 
документа проголосували 305 народних депутатів.

Зокрема, законопроектом вносяться зміни до п. 154.2 ст. 154 Податкового 
кодексу України, згідно з якими підприємства-виробники дитячого харчування за 
рахунок звільнення від оподаткування прибутку зможуть направити отримані кошти на 
придбання сучасного технологічного обладнання, впровадження новітніх технологій, 
налагодження випуску нових продуктів харчування для дітей всіх вікових груп, які 
зможуть конкурувати з імпортною продукцією, і розширити асортимент продуктів, що 
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сприятиме збільшенню обсягів виробництва, підвищенню якості, розширенню 
асортименту та зменшення роздрібних цін на продукти дитячого харчування.

АПК-інформ

17.06.2013 У ВР зареєстровано законопроект, яким пропонується привести 
вимоги до якості яєць в Україні у відповідність з європейськими стандартами.

У Верховній Раді України від 13 червня зареєстровано законопроект «Про 
якість та безпеку харчових яєць» (реєстр. № 2295а), згідно з яким пропонується 
привести вимоги до якості яєць в Україні у відповідність з європейськими стандартами. 
Ініціатором змін виступив народний депутат Олег Шаблатович («Партія регіонів»).

Документ передбачає встановлення вимог до виробників і пакувальникам яєць 
на всіх етапах - від виробництва до реалізації, встановлює правила маркування і 
класифікації яєць, а також держконтролю над цими процесами.

Зокрема, в проекті закону пропонується ввести таку класифікацію для експорту 
яєць: extra (термін зберігання до 9 днів), клас «А» (до 28 днів), клас «В» (що не 
відповідають нормам класу «А»). Для реалізації на внутрішньому ринку яйця повинні 
класифікуватися так: дієтичні (до 7 днів), столові (до 25 днів), охолоджені (до 90 днів) і 
яйця для промислової переробки.

Законопроектом також пропонується внести в маркування інформацію про клас, 
категорії, дату кладки, строки зберігання та виробника.

У пояснювальній записці до документа вказується, що його прийняття 
сприятиме захисту прав споживачів і зростанню експортного потенціалу України.

АПК-інформ

13.06.2013 Кабмін України спростив процедуру часткового відшкодування 
вартості будівництва тваринницьких ферм

Кабінет Міністрів України на засіданні 12 червня прийняв постанову, що 
передбачає вдосконалення механізму розподілу коштів спеціального фонду бюджету, 
спрямованих на відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких 
ферм і комплексів, підприємств з виробництва комбікормів. 

Зокрема, постанова передбачає скорочення переліку документів, які суб'єкти 
господарювання подають регіональним комісіям, передачу права виїзду на об'єкти 
конкурсним комісіям у регіонах і надання можливості здійснювати часткове 
відшкодування вартості об'єктів, введених в експлуатацію в 2013 р. Для прийняття 
участі у конкурсі об'єкти господарської діяльності повинні подати документи комісіям, 
створеним в регіонах, з 1 липня 2013 р., або в наступному кварталі до 1 жовтня, або до 
1 грудня п.р.

Прийняття цього проекту сприятиме поліпшенню фінансово-економічного 
стану сільськогосподарських товаровиробників внаслідок надання їм державної 
підтримки та залучення інвестицій у цей сектор агропромислового виробництва.

Нагадаємо, що в 2013 р. для часткового відшкодування суб'єктам 
господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів та підприємств з виробництва комбікормів передбачено 227,6 млн. грн. За 3 
місяці 2013 вже побудовано 5 нових і реконструйовано 25 існуючих тваринницьких 
ферм і комплексів.

АПК-інформ

12.06.2013 Мінагропрод України має намір вирощувати генетично 
модифіковані кормові культури.

Міністерство аграрної політики та продовольства планує почати в Україні 
експериментальне виробництво кормових культур при використанні генної інженерії. 



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 35 -

Випуск 
№81

1 липня
2013 року

Про це 11 червня заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола 
Присяжнюк.

"Сьогодні ми домовилися, що після врегулювання законодавства приступимо 
до експериментальних полей у закритому режимі, щоб зрозуміти ефективність і 
наслідки генної інженерії в кормових культурах, це дуже важливо. Я хотів би 
зрозуміти, як буде реагувати на це споживчий ринок. Тобто і ми, і наука сьогодні 
готові до проведення загальних експериментів у цьому напрямку ", - сказав глава 
Мінагропроду.

У свою чергу, регіональний директор компанії DuPont в Європі Джефф Роуі 
зазначив, що в Україні на поточний момент відсутня нормативно-правова база для 
проведення таких випробувань ГМО.

АПК-інформ

05.06.2013 Кабмін України зобов'язав усіх суб'єктів зберігання зерна 
декларувати його запаси

Кабінет Міністрів України розповсюдив вимогу про декларування зерна на всіх 
суб'єктів його зберігання. Відповідну постанову № 387 уряд прийняв 3 червня 2013.

Документ вносить зміни до постанови "Про затвердження порядку 
декларування зерна суб'єктами зберігання зерна", згідно з якою насамперед такі 
декларації подавали зернові склади (щодо обсягів зерна державного продовольчого 
резерву, держрезервного насіннєвого фонду, регіональних ресурсів, іншого зерна на 
зберіганні) і суб'єкти виробництва зерна - щодо власного і прийнятого на зберігання 
зерна.

За прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України, до 
початку нового маркетингового року (МР, липень 2013 - червень 2014 р.) запаси зерна 
в Україні можуть скласти 5,5 млн. тонн (у тому числі пшениці - приблизно 2,7 млн . 
тонн), що відповідає середнім показникам за останні роки.

Міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 
України оцінює цей показник в 5,8 млн. т.

Інформаційна компанія ПроАгро

04.06.2013 У Держпідприємництва України узгоджений проект, який 
визначає механізм видачі та обігу аграрних розписок.

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва погодила проект постанови Кабінету Міністрів «Про впровадження 
аграрних розписок». 

Як наголошується в повідомленні, проектом постанови передбачається 
визначити єдиний механізм видачі та обігу аграрних розписок та їх реєстрації.

Так, пропонується затвердити Порядок ведення Реєстру аграрних розписок. 
Зокрема, в документі прописані загальні вимоги до реєстру та його адміністратора, 
вимоги до реєстраційних дій, механізм внесення записів про видачу аграрних розписок, 
про зміну кредитора з аграрних розписках, припинення дії агророзписок, визначення 
сторін з аграрними розписками, доступ до інформації з реєстру, оформлення та видача 
виписок та довідок, порядок наділення ос іб ,  які вчиняють нотаріальні дії, 
повноваженнями реєстраторів.

АПК-інформ

04.06.2013 У ВР України зареєстровано законопроект, згідно з яким 
пропонується передати в капітал Держзембанку держземлі сільгосппризначення.

У Верховній Раді України 30 травня п.р. зареєстрований законопроект № 2181а, 
згідно з яким пропонується дозволити Кабінету Міністрів передавати землі 
сільськогосподарського призначення державної форми власності, які перебувають в 
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оренді фізичних або юридичних осіб, до статутного фонду Державного земельного 
банку без припинення права оренди на них. Автором документа виступив народний 
депутат Євген Сігал (Партія регіонів).

Як наголошується в повідомленні, відповідні зміни пропонується внести до ст. 
116 Земельного кодексу.

При цьому пропонується визначати вартість земділянок сільгосппризначення 
державної власності для передачі до статутного фонду Держзембанку на підставі їх 
нормативної грошової оцінки. При цьому визначати вид використання земельних 
ділянок в межах певної категорії земель пропонується при їх формуванні.

Крім того, документом передбачається визначити Держзембанк суб'єктом права 
власності та користування землями сільгосппризначення, а також права купівлі 
сільгоспземель, в т.ч. і для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

АПК-інформ
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ     
ВИРОБНИЦТВО ТА СВІТОВИЙ РИНОК ЦУКРУ

2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ.

Дем’янчук  В.В., 
експерт ІРАР, канд. с-г наук

Прогноз світового виробництва  цукру у 2013/14 МР (рис. 1) оцінюється в обсязі 
174,853 млн. т., що лише на 0,2% (385 тис. т.) більше від очікуваногоза попередній 
маркетинговий  період. У порівнянні з 2000/01 МР у 2012/13 МР загальне виробництво 
цукру в світі зросло на 33,4% (на 43,7 млн. т.), а обсяги його сукупного експорту – на 
48,6% (на 18,6 млн. т.). Протягом цього періоду виробництво цукру тростинного зросло 
на 32,2%  (на 44,8 млн. т.), а виробництво бурякового цукру – зменшилося на 1,08 млн. 
т. (на 3%).

У 2013/14 МР очікується незначне (на 685 тис. т. або на 0,5%) збільшення 
виробництва тростинного цукру–до 139,583 млн. т.,  та незначне зменшення 
виробництва бурякового цукру (на 300 тис. т. або на 0,8%), - до 35,27 млн. т. Обсяги 
світового експорту цукру становитимуть 59,191 млн. т., що на 4% (на 2,255 млн. 
т.)більше від попереднього маркетингового року. 

У 2013/14 МР питома вага цукру тростинного у його загальному виробництві в 
світі становитиме 79,8% (у 2000/01 МР  цей показник складав 72%).При цьому 
найбільша   частина   бурякового   цукру   (рис. 2)   вироблятиметься   в   країнах ЄС 
(49%), колишнього Радянського Союзу (23%)та Північної Америки (14%), а  
тростинного (рис. 3) – в регіонах Південної Америки (34%), Південної (22%), Південно-
східної (12%) та Східної Азії (9%).

1. Виробництво цукру в світі у 2000/01-2012/13 маркетингових роках та 
прогноз на 2013/14 маркетинговий рік (джерело - USDA).
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2. Прогноз виробництва цукру із цукрового бурякупо регіонам світу у 
2013/14 маркетинговому році, млн. тонн (джерело - USDA).

3. Прогноз виробництва цукру тростинногопо регіонам світу у 2013/14 
маркетинговому році,млн. тонн(джерело - USDA).

Як провідні світові виробники бурякового цукру у 2013/14 МР (рис. 4) 
визначаються Європейський Союз, Російська Федерація, США, Туреччина та Україна, 
цукру тростинного (рис. 5) – Бразилія, Індія, Китай, Тайланд та Мексика. 

4. Провідні виробники цукру із цукрового буряку у 2013/14 
маркетинговому році, (прогноз, джерело - USDA).
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5. Провідні виробники цукру тростинного  у 2013/14 маркетинговому 
році, (прогноз, джерело - USDA).

До  ТОР-5 провідних експортерів цукру у 2013/14 МР (рис. 6) відносять 
Бразилію, Тайланд, Австралію, Гватемалу та Мексику, на які сумарно припадає 75,1% 
(44,46 млн. т.)світового експорту цукру.

6. Провідні експортери  цукру у 2013/14 маркетинговому році, (прогноз, 
джерело - USDA).

Очікується, що  основними імпортерами цукру у 2013/14 МР (рис. 7) стануть 
ЄС, Індонезія, США, Об’єднані  Арабські Емірати, Китай, Алжир, Малайзія, Південна 
Корея (41,4% світового імпорту).
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7. Провідні імпортери  цукру у 2013/14 маркетинговому році, (прогноз, джерело - USDA).

8. Виробництво цукру в Україні  у 2000/01-2012/13 маркетингових роках 
та прогноз на 2013/14 маркетинговий рік (джерело - USDA).

Для України прогноз виробництва цукру на 2013/14 МР (рис. 8) складає 1,7 млн. 
т., що на 400 тис. т.  (на 19%) менше від очікуваного його обсягу у 2012/13 МР. При 
цьому не передбачається суттєвого зменшення прогнозу експорту цукру (320 тис. т. 
проти 330 тис. т.). 

Разом з тим, за таких умов очікується зменшення кінцевих запасів на кінець 
маркетингового року на 420 тис. т. (на 66,7%), - до 210 тис. т. Рівень споживання цукру 
в Україні у 2013/14 МР прогнозується на рівні 2012/13 МР – 1,8 млн. т. 

____________________________________________________________________
* П р и  підготовці інформації використано базу даних Департаменту сільського 

господарства США (www.fas.usda.gov).
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ВИРОБНИЦТВО ФУРАЖНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ.

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

Світове виробництво соняшнику та соняшникової олії у  
2013/2014 МР

Ємельянова Ж.Л., кандидат  геогр. наук, експерт ІРАР 
Насіння соняшнику. За оцінками Департаменту сільського господарства США 

світове виробництво насіння соняшнику у 2012/13 маркетинговому році (МР) 
очікується на рівні  36,36 млн. т.,  внутрішнє споживання - на рівні 37,28 млн. т.,  
кінцеві запаси становитимуть 0,98 млн. т., а обсяги експорту – 1,22 млн. т. (рис. 1).  

Прогнозується, що у 2013/14 маркетинговому році  світове виробництво 
насіння соняшнику у порівнянні з 2012/13 маркетинговим роком збільшиться на 10,0% 
(на 3,93 млн. т.) та складе 40,29 млн. т. Збільшиться також його внутрішнє споживання 
(на 6,0% або на 2,57 млн. т.), експорт (на 34,0% або на 0,42 млн. т.) та кінцеві запаси (на 
35,0% або на 0,35 млн. т.). Обсяги внутрішнього споживання насіння соняшнику 
прогнозуються на рівні 39,81 млн. т., торгівлі на світовому ринку становитимуть 1,64 
млн. т., а запаси на кінець маркетингового року - 1,33 млн. т. (рис. 1). 

1. Виробництво насіння соняшнику  у 2012/13 – 2013/14 маркетингових 
роках (джерело -USDA).

Основними світовими виробниками насіння соняшнику у 2012/2013 
маркетинговому році стануть: Україна (24,7% від світового виробництва), Російська 
Федерація (21,9%), ЄС (18,9%), Аргентина (8,8%), США (3,5%), Туреччина (3,0%). 
Загальний обсяг виробництва насіння соняшнику цими державами складе 80,8% від 
світового виробництва (рис. 2).

У 2013/2014 маркетинговому році основними світовими виробниками насіння 
соняшнику визначені: Україна (26,1% від світового виробництва),  Російська Федерація 
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(22,1%), ЄС (19,2%), Аргентина (8,4%), Туреччина (3,5%), США (2,6%), Бірма (2,0% ), 
Індія (1,8%), Південна Африка (1,5%), Пакистан (1,5%) (рис. 2).

2. Провідні виробники насіння соняшнику в  світі 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).

Провідними експортерами насіння соняшнику у 2012/2013 маркетинговому році 
стануть: ЄС (23,0% від світового експорту), Україна (18,0%), Китай (12,3%), США 
(10,8%), Молдова (10,6%), Хорватія (4,1%), Казахстан (3,3%), Аргентина (3,3%), 
Туреччини (3,3%), Канада (3,1%), Російська Федерація (2,9%) (рис. 3).

У 2013/14 маркетинговому році провідними експортерами  насіння соняшнику 
будуть: ЄС (21,3% від світового експорту), Україна (17,1%),  Російська Федерація 
(12,2%), Китай (11,0%), Молдова (7,9%), Казахстан (7,3%), США (6,6%), які 
забезпечать 83,4% світового експорту (рис. 3).
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3. Провідні експортери  насіння соняшнику в  світі 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).

Очікується, що  основними імпортерами насіння соняшнику у 2012/2013  
маркетинговому році (рис. 4) стануть Туреччина, ЄС, Пакистан, Єгипет, США, Сербія, 
Білорусь, Канада, Іран, Марокко – загальний обсяг імпорту цих країн складе 90,0% 
світового імпорту).

У 2013/14 маркетинговому році основними імпортерами насіння соняшнику 
стануть Туреччина (46,7% від світового імпорту), ЄС (13,3%), Пакистан (12,0%), 
Єгипет (5,3%), США (3,5%), Сербія (2,7%), Білорусь (2,3%), Канада (2,0%), Іран (2,0%), 
Марокко (2,0%)  (рис. 4).

4. Провідні імпортери  насіння соняшнику в  світі 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 44 -

Випуск 
№81

1 липня
2013 року

Україна. Виробництво насіння соняшнику у 2012/13 маркетинговому році (МР) 
очікується на рівні  9,0 млн. т.,  внутрішнє споживання - на рівні 9,09 млн. т.,  кінцеві 
запаси становитимуть 0,009 млн. т., а обсяги експорту – 0,22 млн. т. (рис. 5).  

Обсяги виробництва насіння соняшнику у 2012/13 маркетинговому році та її 
експорту забезпечать Україні перше місце серед світових виробників насіння 
соняшнику (24,7% від світового виробництва) та друге місце серед провідних 
експортерів (18,0% від світового експорту).

Прогнозується, що у 2013/14 маркетинговому році  виробництво насіння 
соняшнику у порівнянні з 2012/13 маркетинговим роком збільшиться на 16,0% (на 1,5 
млн. т.) та складе 10,5 млн. т.. Збільшиться його внутрішнє споживання (на 10,0% або 
на 0,99 млн. т.), експорт (на 27,0% або на 0,06 млн. т.). Обсяги внутрішнього 
споживання соняшникової олії прогнозуються на рівні 10,085 млн. т., торгівлі на 
світовому ринку становитимуть 0,28 млн. т., а запаси на кінець маркетингового року -
0,28 млн. т. (рис. 5). 

У 2013/14 маркетинговому році  Україна займе перше місце серед світових 
виробників насіння соняшнику (26,1% від світового виробництва) та друге місце серед 
провідних експортерів (17,1% від світового експорту).

5. Виробництво насіння соняшнику в  Україні  у 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).

Соняшникова олія. Світове виробництво соняшникової олії у 2012/13 
маркетинговому році (МР) очікується на рівні  14,06 млн. т.,  внутрішнє споживання -
на рівні 13,65 млн. т.,  кінцеві запаси становитимуть 2,44 млн. т., а обсяги експорту –
6,17 млн. т. (рис. 6).  

Прогнозується, що у 2013/14 маркетинговому році  світове виробництво 
соняшникової олії у порівнянні з 2012/13 маркетинговим роком збільшиться на 6,0% 
(на 0,92 млн. т.) та складе 14,98 млн. т. Збільшиться її внутрішнє споживання (на 2,0% 
або на 0,37 млн. т.), експорт (на 5,0% або на 0,36 млн. т.) та кінцеві запаси (на 11,0% або 
на 0,27 млн. т.). Обсяги внутрішнього споживання соняшникової олії прогнозуються на 
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рівні 14,02 млн. т., торгівлі на світовому ринку становитимуть 6,53 млн. т., а запаси на 
кінець маркетингового року - 2,71 млн. т. (рис. 6).

6. Виробництво соняшникової олії в  світі  у 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).

Основними світовими виробниками соняшникової олії у 2012/2013 
маркетинговому році будуть: Україна (27,0% від світового виробництва),  Російська 
Федерація (22,0%), ЄС (19,4%), Аргентина (9,6%), Туреччина (5,2%), Китай (3,4%),  
Пакистан (2,2%), Південна Африка (1,8%), Індія (1,6%), Бірма (1,5%), США (1,4%) 
(рис. 7).

У 2013/2014 маркетинговому році, як і у попередньому маркетинговому році, 
провідними світовими виробниками соняшникової олії визначені: Україна (28,0% від 
світового виробництва),  Російська Федерація (21,8%), ЄС (19,1%), Аргентина (9,2%), 
Туреччина (5,8%), Китай (3,0%),  Пакистан (2,0%), Південна Африка (1,7%), Індія 
(1,5%), Бірма (1,4% ), США (1,3%) (рис. 7).
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7. Провідні виробники соняшникової олії в світі 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).

Провідними експортерами соняшникової олії у 2012/2013 маркетинговому році 
стануть: Україна (55,1% від світового експорту), Російська Федерація (16,2%) 
Аргентина (14,6%), Туреччина (4,9%), ЄС (2,9%) (рис. 8).

У 2013/2014 маркетинговому році, як і в 2012/2013 МР,  провідними 
експортерами соняшникової олії визначені: Україна (55,1% від світового експорту), 
Російська Федерація (17,6%) Аргентина (12,9%), Туреччина (5,3%), ЄС (2,7%) (рис. 8).

8. Провідні експортери соняшникової олії в світі 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).
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Очікується, що основними імпортерами соняшникової олії у 2012/2013 
маркетинговому році стануть Індія,  ЄС, Єгипет, Туреччина, Ірак, Іран та Китай – обсяг 
імпорту яких складе 78,6% від світового (рис. 9).

Основними імпортерами насіння соняшнику у 2013/2014 маркетинговому році 
будуть, як і в 2012/2013 МР, Індія (21,0% від світового імпорту),  ЄС (20,6%), Єгипет 
(12,9%), Туреччина (12,0%), Іран (4,3%),  Ірак (4,3%), Алжир (3,4%), Південна Африка ( 
2,9%), Китай (2,6%), Узбекистан (2,2%), Білорусь (1,9%) (рис. 9).

9. Провідні імпортери соняшникової олії в світі 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).

Україна. Виробництво соняшникової олії у 2012/13 маркетинговому році (МР) 
очікується на рівні  3,8 млн. т.,  внутрішнє споживання - на рівні 0,55 млн. т.,  кінцеві 
запаси становитимуть 0,57 млн. т., а обсяги експорту – 3,4 млн. т. (рис. 9).  

Обсяги виробництва соняшникової олії у 2012/13 маркетинговому році та її 
експорту забезпечать Україні перше місце як серед світових виробників соняшникової 
олії (27,0% від світового виробництва) так і серед її провідних експортерів (55,1% від 
світового експорту).
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10. Виробництво соняшникової олії в  Україні  у 2012/13 – 2013/14 
маркетингових роках (джерело -USDA).

Прогнозується, що у 2013/14 маркетинговому році  виробництво 
соняшникової олії у порівнянні з 2012/13 маркетинговим роком збільшиться на 10,0% 
(на 0,4 млн. т.) та складе 4,2 млн. т. Збільшиться її внутрішнє споживання (на 4,0% або 
на 0,02 млн. т.), експорт (на 5,0% або на 0,2 млн. т.) та кінцеві запаси (на 3,0% або на 
0,01 млн. т.). Обсяги внутрішнього споживання соняшникової олії прогнозуються на 
рівні 0,58 млн. т., торгівлі на світовому ринку становитимуть 3,6 млн. т., а запаси на 
кінець маркетингового року - 0,586 млн. т. (рис. 9). 

У 2013/14 маркетинговому році  Україна займе перше місце як серед світових 
виробників соняшникової олії (28,0% від світового виробництва) так і серед її 
провідних експортерів (55,1% від світового експорту).

_______________________________________________________________

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

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

За даними Державної служби статистики України:
 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-травні

2013р. порівняно з аналогічним періодом 2012р. становив 105,1%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 110,2%, у господарствах населення – 101,2%.

 Поголів’я  великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилося на 3,2%, в т.ч. в 
сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ зменьшилось на 0,7%, в 
господарствах населення збільшилось – на 4,8 %.

 Зокрема поголів’я корів – зменшилося на 0,9%, в т.ч. в 
сільськогосподарських підприємствах - на 1,5%, в господарствах населення – на 0,7%.

 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 4,8%,
в т.ч. у сільгосппідприємствах збільшилось - на  11,3%, в господарствах населення 
зменшилось – на 0,3%.

 Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств збільшилося – на 
3,8 %, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 9,2%, в господарствах населення –
збільшилося на 6,2%.

 Поголів’я птиці – збільшилося на 7,9%, в т.ч. у сільгосппідприємствах –
на 12,7%, в господарствах населення – на 3,1%.

 На початок червня ц. р. населенням утримувалось 71,0% (торік – 69,4%) 
загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,8% (77,6%); свиней –
53,4% (54,8%), овець і кіз – 86,6% (84,0%), птиці всіх видів – 47,4% (44,4%).

 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-травні 
поточного року  порівняно з відповідним періодом 2012р. обсяг вирощування худоби та 
птиці збільшено на 14,4%, у т.ч. свиней – на 12,8%, птиці – на 17,5%, великої рогатої 
худоби – зберігся на рівні минулого року.

 Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до 
їхньої реалізації на забій становило 106,6% (торік – 107,2%).

 Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 
відгодівлі та нагулі збільшились на 1,6%, свиней – на 4,1%.

 Виробництво  основних  видів продукції  тваринництва, зокрема 
реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) в усіх категоріях господарств 
збільшилось на 8,5% (в сільськогосподарських підприємствах збільшилось – на 14,7%, 
в господарствах населення – на 0,9%), молока - в усіх категоріях господарств 
збільшилось на 0,6% (в сільськогосподарських підприємствах – на 2,0% в 
господарствах населення – на 0,1%), яєць - в усіх категоріях господарств збільшилось 
на 4,0% (в сільськогосподарських підприємствах – на 5,1%, в господарствах населення 
– на 2,2%).

 Частка виробництва населенням м’яса становила 42,2%, молока –
75,6%, яєць – 37,2%. 

 У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрними 
підприємствами частка птиці всіх видів становила 66,0% (у січні-травні 2012 – 64,9%), 
у т.ч. бройлерів – 94,7% (94,3%), великої рогатої худоби – 8,8% (9,7%), свиней – 25,0% 
(25,2%).

 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно 
виробленої продукції за січень-травень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 
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2012р. зменшився на 12,0%, у т.ч. продукції рослинництва зменшився на 23,0%, а 
продукції тваринництва  збільшився на 7,0%.

 Обсяг реалізації зернових культур зменшився на 24,0%, зокрема 
зменшилися обсяги реалізації пшениці – на 50,4%, ячменю – на 26,8%, кукурудзи – на 
12,1%, насіння соняшнику – на 29,9%, ріпаку – на 76,8%, сої – на 5,3%; збільшилися 
обсяги реалізації жита – на 26,8%.

 Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 8,8%. 
Зросли обсяги реалізації великої рогатої худоби – на 6,3%, свиней – на 12,2%, птиці –
на 7,9%, а також  молока – на 2,0 %, яєць – на 3,7%. 

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-травень 2013р. порівняно з 
відповідним    періодом 2012р. зросли на 4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 18%, а 
продукції     тваринництва – знизилися на 4%. У травні порівняно з квітнем п.р. середні 
ціни реалізації сільськогосподарської  продукції, у т.ч. як продукції рослинництва, так і  
тваринництва, знизилися на 3%.

 Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 червня 2013р. в 
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють 
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 6,3 млн. т зерна (на 42% 
менше проти 1 червня 2012р.), у т.ч. 2,5 млн. т пшениці, 0,7 млн. т ячменю, 2,6 млн. т 
кукурудзи, 0,2 млн. т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах 
зберігалося 3,1 млн. т зерна (на 36% менше), у т.ч. 0,9 млн. т пшениці, 0,5 млн. т 
ячменю, 1,3 млн. т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в 
наявності 3,2 млн. т зерна  (на 47% менше),  у т.ч. зернозберігаючі – 2,0 млн. т  (на 54% 
менше). Запаси насіння соняшнику становили 1,2 млн. т (на 37% менше, ніж на 1 
червня 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) 
зберігалося 0,5 млн. т (на 5% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та 
зберігання, – 0,7 млн. т (на 52% менше, ніж торік).

 В січні-квітні 2013 р. було експортовано аграрної продукції (групи 01 –
24 УКТЗЕД) на суму 5,5 млрд. дол. США. При цьому імпортовано продукції, що 
відноситься до цих товарних груп, на суму 2,95 млрд. дол. США.      Зокрема:

- Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження  склав 292,6 
млн. дол. США (102,8% порівняно з січнем-квітнем 2012р.), імпорт –580,5 млн. дол. 
США (126,2% порівняно з січнем-квітнем 2012р.). Зокрема:

Експорт живих тварин становив 845,8 тис. дол. США (29,9% порівняно з 
січнем-квітнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 103,2 млн. дол. США (115,3% 
порівняно з січнем-квітнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, 
натурального меду – 178,95 млн. дол. США (97,6% порівняно з січнем-квітнем 2012р.); 
риби і ракоподібних – 6,89 млн. дол. США (101,8% порівняно з січнем-квітнем 2012р.). 

Імпорт  живих тварин становив 35,1 млн. дол. США (125,6% порівняно з січнем-
квітнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 180,6 млн. дол. США (108,6% порівняно з 
січнем-квітнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду –
79,3 млн. дол. США (125,5% порівняно з січнем-квітнем 2012р.); риби і ракоподібних –
278,65 млн. дол. США (140,1% порівняно з січнем-квітнем 2012р.).

- Експорт продуктів рослинного походження склав 2,7 млрд. дол. США 
(102,3% порівняно з січнем-квітнем 2012р.), імпорт –1,3 млрд. дол. США (128,8% 
порівняно з січнем-квітнем 2012р.). Зокрема:

Експорт зернових культур становив 1,94 млрд. дол. США (94,0% порівняно з 
січнем-квітнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 585,3 млн. дол. США 
(135,2% порівняно з січнем-квітнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної 
промисловості – 55,7 млн. дол. США (185,7% порівняно з січнем-квітнем 2012р.); 
овочів – 41,5 млн. дол. США (170,9% порівняно з січнем-квітнем 2012р.).
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Імпорт зернових культур становив 227,3 млн. дол. США (118,0% порівняно з 
січнем-квітнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 258,3 млн. дол. США 
(113,3% порівняно з січнем-квітнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної 
промисловості – 7,8 млн. дол. США (77,8% порівняно з січнем-квітнем 2012р.); овочів –
83,5 млн. дол. США (139,6% порівняно з січнем-квітнем 2012р.).

- Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав1,2 
млрд. дол. США (98,2% порівняно з січнем-квітнем 2012р.), імпорт – 138,8 млн. дол. 
США (110,4% порівняно з січнем-квітнем 2012р.).

- Експорт готових харчових продуктів склав1,3 млрд. дол. США (125,8% 
порівняно з січнем-квітнем 2012р.), імпорт – 962,7 млн. дол. США (110,3% порівняно з 
січнем-квітнем 2012р.).

 В товарній структурі експорту продукти рослинного походження від 
загального обсягу експорту становили 12,2% (збільшення на 2,3%), готові харчові 
продукти – 5,8% (збільшення на 25,8%)жири та олії тваринного або рослинного 
походження – 5,7% (зменшення на 1,8%).

 У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним 
періодом попереднього року частка зернових культур зменшилась з 9,4% до 8,8%.

 У звітному періоді збільшився експорт окремих товарів: м’яса та їстівних 
субпродуктів свійської птиці у 2,7 рази (Російська Федерація, Казахстан, Ірак), хлібу, 
кондитерських виробів – на 14,6% (Російська Федерація, Казахстан, Азербайджан), 
кукурудзи – на 8,1% (Єгипет, Іспанія, Італія), лісоматеріалів оброблених - на 8,3% 
(Туреччина, Італія,Угорщина) та необроблених – на 7,4% (Туреччина, Китай, Румунія). 

 Імпорт продуктів рослинного походження склав 5,2% (збільшення на 
28,9%), готових харчових продуктів – 3,9% (збільшення на 10,3%) від загальної 
вартості імпорту. 

У звітному періоді спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: риби 
свіжої, охолодженої або мороженої – на 38,2% (Норвеґія, Ісландія, США), насіння 
соняшника – на 27,4% (США, Туреччина, Франція), кукурудзи – на 20,6% (Франція, 
Угорщина, Румунія), свинини свіжої, охолодженої або мороженої на 13,7% (Бразилія, 
Німеччина, Польща), добрив складних – на 11,6% (Російська Федерація, Білорусь, 
Фінляндія), машин сільськогосподарських, садових або лісогосподарських для 
підготовки або оброблення ґрунту – на 8,8% (США, Німеччина, Італія).




