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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 20 листопада 2012 року № 5505-VI 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій продукції 

генетично модифікованих організмів 
 
 Верховна Рада України постановляє: 
 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій продукції 
генетично модифікованих організмів (реєстр. № 11299), поданий Кабінетом Міністрів 
України. 

 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 
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://zakon1.rada.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 14 листопада 2012 р. № 1041 
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 травня 2002 р. № 648 
 

 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2002 р. № 648 “Про затвердження Положення про технічний паспорт 
земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги”. 

www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 листопада 2012 р. № 865 
Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними 

продуктами харчування вітчизняного виробництва 
 
 1. Затвердити план заходів щодо забезпечення дітей високоякісними 

продуктами харчування вітчизняного виробництва, що додається. 
 2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству охорони 

здоров'я, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку до 1 березня 
Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання 
плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для узагальнення. 

 
ПЛАН 

заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування 
вітчизняного виробництва 

 
 1. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України законопроект про 

внесення змін до пункту 154.2 статті 154 Податкового кодексу України щодо розвитку 
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виробництва дитячого харчування в частині розширення напрямів використання 
вивільнених від оподаткування коштів. 

Мінагрополітики. 
2013 рік. 

 
 2. Опрацювати питання щодо внесення змін у додаток 7 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм 
харчування у навчальних та оздоровчих закладах” щодо збільшення норм споживання 
молока. 

 МОНмолодьспорт,  
МОЗ,  

Мінагрополітики. 
2012 рік. 

 
 3. Передбачати під час підготовки пропозицій до проектів місцевих бюджетів 

кошти для організації харчування та включення молока як додаткового компонента до 
раціону учнів 1-4 класів. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська міські  

держадміністрації. 
Постійно. 

 
 4. Подати пропозиції щодо здійснення на місцевому рівні заходів з організації 

для учнів загальноосвітніх начальних закладів оптимального харчування відповідно до 
їх фізіологічних потреб. 

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної  
Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації. 
Постійно 

www.kmu.gov.ua 
 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 02 листопада 2012 № 673 
Про затвердження Положення постійно діючої комісії Міністерства аграрної 

політики та продовольства України з питань списання багаторічних насаджень 
 
 Відповідно до статті 51 Закону України "Про управління об’єктами державної 

власності", статті 2 Закону України "Про виноград та виноградне вино" та пункту 8 
Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, НАКАЗУЮ: 

 
 1. Затвердити Положення постійно діючої комісії Міністерства аграрної 

політики та продовольства України з питань списання багаторічних насаджень, що 
додається. 

 2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому порядку 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
постійно діючої комісії Міністерства аграрної політики та продовольства 

України з питань списання багаторічних насаджень 
 
 1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії 

Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань списання 
багаторічних насаджень (далі - Комісія), що утворена з метою реалізації покладеного на 
Міністерство аграрної політики та продовольства України відповідно до Законів 
України "Про виноград та виноградне вино", "Про управління об'єктами державної 
власності", постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 
"Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" повноваження з 
надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладені за 
рахунок державних коштів з обов'язковим відновленням площ виноградних насаджень 
(далі - багаторічні насадження). 

 2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 

 3. Комісію створено з метою розгляду питань списання багаторічних насаджень, 
а також підготовки відповідних рішень Мінагрополітики України з цих питань. 

 4. Комісія є постійно діючим органом Мінагрополітики України. 
 5. Завданнями Комісії є розгляд документів, підготовка рішень 

Мінагрополітики України щодо списання багаторічних насаджень суб’єктам 
господарювання та здійснення контролю та проведення аналізу ефективності 
використання такого майна. 

 6. Для розгляду питання списання багаторічних насаджень суб'єкти 
господарювання до Комісії подають: 

 звернення суб'єкта господарювання стосовно списання багаторічних насаджень; 
 техніко-економічне обґрунтування необхідності списання багаторічних 

насаджень; 
 відомості про багаторічні насадження, що пропонуються списати за даними 

бухгалтерського обліку; 
 акт інвентаризації багаторічних насаджень, які пропонуються до списання; 
 акт на списання багаторічних насаджень, складений комісією суб’єкта 

господарювання зі списання багаторічних насаджень; 
 відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження 

багаторічними насадженнями, що пропонуються списати; 
 для дострокового списання багаторічних насаджень внаслідок форс-мажорних 

обставин додатково подаються відповідні підтвердні документи про настання обставин 
непереборної сили чи стихійного лиха на території України. 

 7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань у порядку, передбаченому 
цим Положенням: 

 розглядає документи, що надійшли до Мінагрополітики України; 
 за результатами розгляду вищезазначених документів приймає рішення про 

надання згоди на списання багаторічних насаджень або про відмову в наданні такої 
згоди. 

 Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, 
коли: 

 суб’єктом господарювання не подано повного пакета документів, 
передбаченого пунктом 6 цього Положення, а також за наявності у зазначених 
документах недостовірної інформації; 

 у техніко-економічному обґрунтуванні необхідності списання багаторічних 
насаджень відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують 
необхідність списання багаторічних насаджень; 
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 відповідно до законодавства заборонено розпорядження багаторічними 
насадженнями. 

 8. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право: 
 одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання 
покладених завдань інформацію, документи; 

 залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до 
компетенції Комісії; 

 заслуховувати на засіданнях Комісії усні пояснення представників суб’єктів 
господарювання, щодо яких розглядаються питання списання багаторічних насаджень; 

 у разі потреби Комісія може прийняти рішення про проведення додаткового 
огляду стану багаторічних насаджень, що пропонуються до списання. 

 Комісія зобов’язана: 
 розглядати матеріали щодо списання багаторічних насаджень, що надійшли 
 на розгляд Комісії; 
 забезпечувати об’єктивність та неупередженість при прийнятті рішень. 
 10. Комісія утворюється у кількості не менше ніж 7 осіб та у складі голови, його 

заступника, членів та секретаря. 
 11. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики 

України. 
 12. Голова Комісії відповідно до наданих йому повноважень: 
 скликає засідання Комісії; 
 визначає та затверджує порядок денний Комісії; 
 дає доручення, які є обов’язковими для членів Комісії. 
 13. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови 

Комісії. 
 14. Члени Комісії мають право: 
 вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її 

компетенції; 
 брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії; 
 вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії; 
 брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування; 
 висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як додаток 

до протоколу засідання Комісії, що є його невід’ємною частиною. 
 15. Члени Комісії зобов’язані: 
 брати участь у роботі Комісії; 
 бути особисто присутніми на засіданнях Комісії; 
 виконувати відповідно до законодавства доручення голови Комісії та його 

заступника у разі відсутності голови Комісії. 
 16. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 

половини її персонального складу. 
 17. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності та 

скликаються головою Комісії. 
 Час та місце проведення засідання визначає голова Комісії. 
 18. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення і зберігання 

документації, пов’язаної з роботою Комісії, забезпечує секретар Комісії. У разі 
відсутності з поважних причин секретаря Комісії виконання його обов’язків 
покладається за рішенням голови Комісії на одного із членів Комісії. 

 19. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на 
засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

 Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами 
Комісії, присутніми на її засіданні. 
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 20. Рішення про списання багаторічних насаджень затверджується наказом, а 
відмова в наданні такої згоди - у формі листа Мінагрополітики України із зазначенням 
обґрунтування цієї відмови. 

 21. Копія наказу або листа Мінагрополітики України надсилається суб'єкту 
господарювання. 

www.minagro.kiev.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 02 листопада 2012  № 677 
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 25 травня 2012 року № 297 

 Відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 342) (зі 
змінами), НАКАЗУЮ: 

 1. Внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 25 травня 2012 року № 297 “Про затвердження форм документів, надання 
інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва”, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за № 865/21177 (зі 
змінами), доповнивши пункт 1 абзацами такого змісту: 

 “журнал обліку фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських 
господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу, що 
додається; 

реєстр фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають 
право на отримання дотації за продану на забій худобу, що додається; 

відомість про нарахування дотацій за продану на забій худобу, що додається; 
зведена відомість про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу, що 

додається; 
реєстр сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну 

бюджетну дотацію за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, що додається; 
відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного 

напряму продуктивності, що додається; 
зведена відомість про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за 

поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, що додається”. 
 2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України. 
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В. 
(тексти вищезазначених документів дивіться на сайти міністерства) 

www.minagro.kiev.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни (щодо 
гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно) 
Номер, дата реєстрації: 9611 від 19.12.2011 
Ініціатор: Народний депутат України  Терещук С.М. 

 
20.11.2012 Закон прийнято Верховною. Радою України із новою назвою: «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно» і направлено на підпис Президенту. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до Лісового  і Земельного кодексів України» 
Номер, дата реєстрації:11424 від 14.11.2012 
Ініціатор: Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України 

 
Основне завдання проекту Закону – чітке розмежування відповідальності  

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

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

Проект Закону України «Про внесення змін до Лісового та Земельного кодексів 
України» (далі – проект Закону) розроблено Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України на виконання вимог частини 6 статті 19 Закону України «Про 
електроенергетику» статті 99 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
статей 25 та 27 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних 
зон енергетичних  об’єктів». 

Проект Закону приводить окремі норми Земельного та Лісового кодексів 
України у відповідність до вимог Закону України «Про електроенергетику», Закону 
України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних 
об’єктів» та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того 
проектом Закону вносяться доповнення щодо вимог з утримання лісокористувачами та 
власниками (орендарями) земельних ділянок охоронних зон об'єктів передачі 
електричної енергії. Посилюється відповідальність суб’єктів господарювання, місцевих 
органів виконавчої влади, посадових осіб та громадян за правопорушення в охоронних 
зонах об'єктів передачі електричної енергії, встановлених у відповідності до вимог 
законодавства (здійснення  будівництва житлових, громадських та дачних будинків, 
насадження дерев та інших багаторічних насаджень, виконання будівельних робіт 
тощо). Проектом Закону передбачено приведення лісокористувачами та власниками 
(орендарями) земельних ділянок охоронних зон мереж у відповідність до 
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законодавства. Також уводиться обов’язкова  вимога до власників (орендарів) 
земельних ділянок щодо усунення порушень  в охоронних зонах електричних мереж. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про державне регулювання реалізації молока» 
Номер, дата реєстрації:11424 від 14.11.2012 
Ініціатор: Народний депутат України  Губський Б.В. 

 
Прийняття зазначеного закону обумовлено необхідністю вирішення проблем 

українських селян, що займаються виробництвом молока і стикнулися з питаннями 
необ»єктивного ціноутворення на ринку цієї продукції.  

З початку поточного року в галузі виробництва молока в Україні склалася вкрай 
несприятлива ситуація. Вона полягає в тому, що мешканці сільської місцевості 
практично позбавлені можливості утримувати велику рогату худобу з огляду на 
існуючий вкрай низький рівень закупівельних цін на молоко у приватних 
домогосподарств.  

Через тенденцію падіння закупівельних цін на молоко, яка почалася ще на 
початку 2012 року, на сьогодні селяни змушені продавати молоко посередникам за 
ціною близько 2 грн. за літр. Виникає ситуація, за якої вартість 1 літру молока, 
виробленого приватними домогосподарствами, дорівнює або є навіть менше вартості 1 
літру питної води, хоча кінцевому споживачу молоко продається за ціною близько 8 
грн/літр. 

В даному випадку очевидна неефективність існуючих механізмів утворення 
закупівельних цін на молоко, яка призвела до того, що тенденція до скорочення 
поголів»я ВРХ триває.  

Враховуючи викладене необхідно на законодавчому рівні встановити мінімальні 
закупівельні ціни на молоко у приватних домогосподарств, які   забезпечують 
прибутковість виробництва цього виду продукції.  

Цей крок стане справжнім прикладом державницького підходу до вирішення 
проблем мільйонів українських селян та дасть реальний поштовх до розвитку 
вітчизняного тваринництва.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення доповнень до Земельного кодексу України» (щодо 
механізму реалізації права громадян України на отримання  земельної частки 
(паю)) 
Номер, дата реєстрації:11456 від 27.11.2012 
Ініціатор: Народний депутат України  Губський Б.В. 

 
 Незахищеними лишаються права інших громадян на безоплатне отримання 

земельних ділянок, які проживають в сільській місцевості та не є працівниками 
сільськогосподарських підприємств, працівниками сфери освіти, культури,  охорони 
здоров'я або ж пенсіонерами з їх числа.   

За статистичними даними, з загальної кількості сільського населення в Україні 
(14,84 млн. осіб) лише 49 відсотків мають право на отримання земельної частки (паю). 
Близько половини громадян, що проживають в сільській місцевості, такого права не 
мають.  

В сільській місцевості проживає майже третина населення України, але ситуація 
на селі, особливо в умовах фінансової кризи, близька до катастрофічної.  

Так, кількість повністю й частково незайнятих жителів села становить близько 3 
млн. чоловік. Середньомісячна зарплата в сільському господарстві становить лише 
половину від її досить низького рівня в народному господарстві. Питома вага оплати 
праці в структурі доходів сільських жителів зменшилася вдвічі. Витрати на оплату 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 9 - 

 
 
 

Випуск 
№74 

5 грудня 
2012 року 

праці в структурі витрат виробництва аграрного сектора становлять лише 14,9%, а 
разом із відрахуваннями на соціальні потреби — 17,4%. 

Тому прийняття зазначеного законопроекту, зокрема, надасть можливість 
громадянам України, що проживають на селі, безоплатно отримати земельну ділянку та 
використовувати її для ведення сільськогосподарських робіт. 

Крім того, безоплатне отримання земельної ділянки стимулювало б багатьох 
випускників вищих навчальних закладів – вихідців з села – повертатись до роботи на 
селі. Це особливо актуально в умовах, коли менше чверті випускників вищих 
навчальних закладів повертаються до села, а у аграрних підприємствах питома частка 
кваліфікованих спеціалістів з сільського господарства становить лише 9 відсотків від 
загальної кількості працівників. 

Очевидно, за таких умов виходом з ситуації є державне стимулювання 
самозайнятості сільського населення на землях сільськогосподарського призначення 
шляхом надання їм у власність земельної частки (паю).  

Метою Закону є забезпечення реалізації громадянами конституційного права 
власності на землю.  

Законопроект спрямовано на забезпечення земельними ділянками мешканців 
села, зростання рівня зайнятості на селі та обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, покращення системи кадрового забезпечення на селі.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
19.11.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України “Про затвердження Порядку оформлення, вручення 
(надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку оформлення, 
вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства” 
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію. 

Проект наказу розроблено відповідно до абзацу третього частини першої статті 
10 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”, 
частини сьомої та восьмої статті 7, статті 12 Закону України “Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, абзацу другого 
пункту 5 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, 
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, підпунктом 
6.1 пункту 6 Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Киві та Севастополі, затвердженого наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року № 
770, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 34/20347. 

Проектом наказу передбачено затвердження процедури оформлення, вручення 
(надсилання) особам, які здійснили порушення земельного законодавства чи є 
відповідальними за їх вчинення, реєстрації приписів, здійснення контролю за їх 
виконанням, оскарження дій посадових осіб, які оформили, вручили (надіслали) 
приписи, встановлення строків та процедури прийняття і оскарження рішень посадових 
осіб (державних інспекторів) за результатами розгляду скарги на приписи.  

Проект наказу Мінагрополітики України разом з аналізом регуляторного впливу 
розміщено для обговорення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua.  

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

Державна інспекція сільського господарства України,  
вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,  
E-mail: shumeyko@meta.ua; тел. 232-94-47 
E-mail: tylyza@meta.ua; тел./факс 449-22-39 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, 
01011, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 
E-mail: mail@dkrp.gov.ua; тел. 254-56-73 
 
Метою проекту наказу є визначення процедури оформлення, вручення 

(надсилання) приписів особам, які здійснили порушення земельного законодавства чи є 
відповідальними за їх вчинення, реєстрації приписів, здійснення контролю за їх 
виконанням, оскарження дій посадових осіб, які оформили, вручили (надіслали) 
приписи, строків та процедури прийняття і оскарження дій посадових осіб, які 
оформили, вручили (надіслали) приписи, рішень посадових осіб (державних 
інспекторів) за результатами розгляду скарги на приписи. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України ”Про 
затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення 
порушень земельного законодавства” (далі – проект наказу) розроблено відповідно до 
абзацу третього частини першої статті 10 Закону України “Про державний контроль за 
використанням та охороною земель”, частин сьомої та восьмої статті 7, статті 12 Закону 
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності”, абзацу другого пункту 5 Положення про Державну інспекцію сільського 
господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 
року № 459, підпункту 6.1 пункту 6 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 грудня 2011 року № 770, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 січня 
2012 року за № 34/20347. 

Розробка та затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) 
приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України передбачені згідно з підпунктом 7.42 
підпункту сьомого пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 
року № 500, а також відповідно до Плану діяльності Міністерства аграрної політики та 
продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, який 
оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua. 

Згідно із указами Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та від 13 квітня 2011 р. № 
459 “Про Державну інспекцію сільського господарства України” повноваження щодо 
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, які раніше 
виконувала Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель, що 
діяла у складі Державного комітету України із земельних ресурсів, передані до відання 
Державної інспекції сільського господарства України (далі – Держсільгоспінспекція).  

У зв’язку із наданням Держсільгоспінспекції та її територіальним органам згідно 
з зазначеними вище указами Президента України повноважень у сфері здійснення 
державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, 
використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, Законом України 
від 23 лютого 2012 р. № 4444 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною 
земель” були внесені відповідні зміни до законодавчих актів, що регулюють дані 
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питання. 
Зокрема, у статті 188 Земельного кодексу України визначено, що державний 

контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності 
здійснюється відповідно до закону. Згідно з частиною першою статті 5 Закону України 
“Про державний контроль за використанням та охороною земель” державний контроль 
за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює 
центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Дана правова норма 
визначена також у частині першій статті 19 Закону України “Про охорону земель” та у 
пункті 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, 
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459. 

До передачі контролюючих функцій до відання Держсільгоспінспекції та її 
територіальних органів видача приписів інспекційними органами Держкомзему 
здійснювалась згідно із Положенням про порядок оформлення, видачі і реєстрації 
приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства, затвердженим наказом 
Державного комітету України по земельних ресурсах від 09 березня 2004 року № 67, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 340/8939.  

www.minagro.kiev.ua 
 

23.11.2012   
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про насіння і садивний матеріал ” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Міністерство 
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект Закону України розроблено з метою гармонізації системи сертифікації 
насіння і садивного матеріалу з вимогам СОТ і ЄС у сфері сертифікації та 
підтвердження відповідності, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й 
системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, 
усунення бар’єрів при ввезені в Україну насіння і садивного матеріалу, удосконалення 
механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і 
садивного матеріалу, визначення органів, на які покладаються повноваження із 
забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського 
насінництва та розсадництва, забезпечення соціального діалогу на галузевому рівні.  

Проект Закону України разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в 
мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України (http://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 агарної політики та продовольства України,  01001, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 24 

E-mail: shutenko@minapk.gov.ua ,тел./факс 279-27-04 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, 
м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011,  Е-mail: mail@dkrp.gov.ua 
 
Метою проекту Закону України є приведення до відповідності законодавства 

вимогам СОТ та ЄС, удосконалення та спрощення механізму здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, уточнення повноважень 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення державного 
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нагляду (контролю) у частині насінництва та розсадництва. 
З цією метою запропоновано внесення змін до Закону України “Про насіння і 

садивний матеріал”, відповідно до яких пропонується наступне:  
У сфері насінництва та розсадництва на законодавчому рівні вводиться 

міжнародна термінологія та класифікація та передбачається здійснення сертифікації 
насіння і садивного матеріалу згідно з вимогами, встановленими Організацією 
економічного співробітництва та розвитку (OECD).  

З метою унеможливлення наділення одного і того самого центрального органу 
виконавчої влади повноваженнями щодо здійснення і інспекційних функцій, і 
проведення сертифікації з питань, що інспектуються, передбачено передачу 
повноважень зі здійснення сертифікації уповноваженій бюджетній установі у сфері 
сертифікації.  

Також установлюється, що ввезення в Україну насіння та садивного матеріалу 
визначається Кабінетом Міністрів України.  

З метою удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) 
визначення якості насіння і садивного матеріалу, передбачено, що на проведення 
арбітражного (експертного) визначення може бути поданий і садивний матеріал, який 
до цього не підпадав під проведення такої процедури.  

Проектом Закону України визначено, що центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі щодо здійснення державного нагляду (контролю) у 
частині насінництва та розсадництва забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
лікарського насінництва та розсадництва.  

Законопроектом пропонується, внести зміни, що стосуються діяльності 
об’єднань в галузі насінництва та садівництва та надання їм статусу саморегулівної 
організації в рамках забезпечення соціального діалогу в галузі. При цьому 
саморегулівну організацію суб’єктів насінництва та розсадництва запропоновано 
визначити як неприбуткове об’єднання суб’єктів насінництва та розсадництва, 
селекціонерів та учасників ринку насіння і садивного матеріалу, що створюється і діє з 
метою представництва та захисту інтересів своїх учасників і підвищення ефективності 
функціонування галузі насінництва та розсадництва, ринків насіння і садивного 
матеріалу, що набула статусу саморегулівної організації в порядку, визначеному цим 
Законом. 

Проект Закону України “Про насіння і садивний матеріал” (далі – проект Закону 
України) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 
05.11.2012 року № 44347/1/1-12 та з метою удосконалення законодавства у сфері 
державного регулювання насінництва та розсадництва Мінагрополітики України 
направляє на погодження проект Закону України “Про внесення змін до Закону 
України  “Про насіння і садивний матеріал”. 

Проект Закону України розроблено в  зв’язку із необхідністю гармонізації 
системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогами СОТ і ЄС у сфері 
сертифікації та підтвердження відповідності, посилення гарантій щодо відкритості, 
прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та 
розсадництва, усунення бар’єрів при ввезенні в Україну насіння і садивного матеріалу, 
удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) визначення якості 
насіння і садивного матеріалу, визначення органів, на які покладаються повноваження 
із забезпечення формування, реалізації державної аграрної політики у сфері лікарського 
насінництва та розсадництва, забезпечення соціального діалогу на галузевому рівні. 

www.minagro.kiev.ua 
 

23.11.2012 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України "Про 
затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого 
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обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-
будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших 
механізмів" 

 
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 

України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення 
автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту наказу Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про 
Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, 
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів" підготовлено на підставі частини 
шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого 
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459. 

Проектом наказу передбачається визначити порядок формування, ведення та 
надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів. 

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

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

Державна інспекція сільського господарства України, 
вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190, 
E-mail: mv@corp2.net; тел. 232-94-38, 
E-mail: tylyza@meta.ua; тел./факс 449-22-39. 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, 
01011, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 
E-mail: mail@dkrp.gov.ua; тел. 254-56-73. 

www.minagro.kiev.ua 
 
23.11.2012   
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України "Про 
затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого 
обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-
будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших 
механізмів" 

 
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 

України "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення 
автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту наказу Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Положення про 
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Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, 
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів" підготовлено на підставі частини 
шостої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 17 пункту 4 
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого 
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459. 

Проектом наказу передбачається визначити порядок формування, ведення та 
надання доступу до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів. 

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

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

Державна інспекція сільського господарства України, 
вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190, 
E-mail: mv@corp2.net; тел. 232-94-38, Е-mail: tylyza@meta.ua; тел./факс 449-22-

39. 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, 
01011, м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 
E-mail: mail@dkrp.gov.ua; тел. 254-56-73. 

www.minagro.kiev.ua 
 

23.11.2012   
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2013 році" 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 

України Про затвердження режимів рибальства у 2013 році" (далі – проект наказу) 
міністерство оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики 
України.  

Завданням проекту наказу є затвердження режимів рибальства у 2013 році.  
Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет 

на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України http:// www.minagro.gov.ua. 
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту наказу та аналізу 

регуляторного впливу в письмовій та електронній формі можна надсилати протягом 
місяця з дня оприлюднення за такими адресами: 

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

Державне агентство рибного господарства України, 04050, м. Київ, вул. Артема 
45 А, e-mail: darg@darg.gov.ua 

 
Метою прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства «Про 

затвердження режимів рибальства у 2013 році» є впровадження організації промислу в 
Азово-Чорноморському басейні, дніпровських водосховищах та внутрішніх водоймах. 

А також здійснення відповідного державного контролю (нагляду) 
природоохоронними органами за регламентацією вилучення ресурсу 
загальнодержавного значення (водних  біоресурсів) користувачами різних форм 
власності. 
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Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства  України «Про 
затвердження режимів рибальства у 2013 році» підготовлений відповідно статті 8 та 31 
Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів» та підпункту 7.211 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента 
України від 23.04.2011 № 500.  

www.minagro.kiev.ua 
 

27.11.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та 
рибопродуктивності по регіонах України" 

 
 Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту наказу, 

підготовленого з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських 
водних об’єктів (їх частин) і отримання корисної біологічної продукції з одиниці площі 
ставів при різних формах ведення аквакультури (рибництва) відповідно до статті 8 
Закону України "Про аквакультуру", Міністерство аграрної політики та продовольства 
України оголошує про публікацію проекту наказу "Про затвердження зон аквакультури 
(рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України" в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua. та 
Держрибагентства України www.darg.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу 
прохання 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) e-mail:darg@darg.gov.ua 

 
Проектом наказу передбачається створення економічного та організаційного 

механізму, спрямованого на розв'язання проблем забезпечення розвитку рибного 
господарства та конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках 
продукції аквакультури, що дасть змогу забезпечити населення України рибною 
продукцією відповідно до науково обґрунтованих норм споживання. 

За часів СРСР на території України виробництво товарної риби здійснювали 28 
потужних рибокомбінатів, 49 риболовецьких меліоративних станцій, більше 100 
колгоспів та радгоспів, які займались рибництвом. Саме завдяки цим підприємствам та 
суттєвій державній підтримці, яка передбачала мільйони гривень на будівництво нових 
рибницьких об'єктів, проведення капітальних ремонтів гідротехнічних споруд та ставів, 
придбання кормів, щорічно вирощувалось більше 100 тис. тонн товарної риби. 

За результатами проведеної інвентаризації Україна має близько 216 тис. га 
водойм комплексного призначення, придатних для рибництва, з яких використовується 
лише половина. 

Разом з тим середня рибопродуктивність при ефективному використанні ставів 
передбачається на рівні 16,4 ц/га. 

Таких показників сьогодні досягли тільки окремі господарства галузі: 
"Рівнерибгосп" (12,8 ц/га), "Криворізький рибгосп" (17,3), "Закарпатський 
рибокомбінат" (10,9), "Суми рибгосп" (17,9), "Чернігіврибгосп" (17,2). 

В той же час, в цілому по Україні, середня рибопродуктивність рибницьких 
господарств, які звітують у різні види асоціацій та органи статистики, становить 3,7 
ц/га, тобто спостерігається досить малоефективне використання ставового фонду 
країни. 

Враховуючи продуктивність ставів з вирощування товарної риби та 
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рибопосадкового матеріалу, відповідно до зонального рибоводно-біологічного 
нормативу водойми можуть щорічно давати більше 163 тис. тонн при екстенсивному 
(випасному - 6,6 ц/га)  використанні  водних об'єктів та більше  

400 тис. тонн при інтенсивному (годівлі) використанні внутрішніх водойм, тобто 
в середньому 16,4 ц/га. 

Тобто за рахунок отримання рибопродуктивності, меншої від рибоводно-
біологічних норм, щорічні втрати складають близько 80 тис. тонн продукції 
аквакультури. 

Разом з тим слід зазначити, що в галузі рибного господарства України на 
сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт, який би чітко закріпив 
рибоводно-біологічні норми щодо отримання продукції з одиниці площі водного 
об'єкта по зонах аквакультури (рибництва) в залежності від кліматичних умов та 
природної продуктивності водойм щодо риборозведення. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах 
України" (далі – проект наказу) розроблено за ініціативою Державного агентства 
рибного господарства України відповідно до Закону України  "Про аквакультуру", та на 
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.09.2011 № 24843/7/1 - 11. 

www.minagro.kiev.ua 
 

28.11.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України “Про затвердження Правил експлуатації суден флоту 
рибної промисловості,що не підлягають нагляду класифікаційного товариства”. 

 
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту доопрацьованого 

наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження 
Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду 
класифікаційного товариства” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту 
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію. 

Повний пакет документів до проекту доопрацьованого наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Правил експлуатації 
суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) 22 листопада 2012 
року. 

Зауваження та пропозиції до проекту доопрацьованого наказу просимо 
направляти протягом місяця з дня оприлюднення до Державного агентства рибного 
господарства України, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а. або за 
електронними адресами: dakrg@dakrg.gov.ua, intcoop@dkrg.gov.ua. 

 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 

затвердження Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не 
підлягають нагляду класифікаційного товариства” (далі – проект Наказу)  розроблено у 
відповідності до статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 8 Закону 
України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів”. 

Всього в Судновій книзі України зареєстровано 8314 риболовних суден, що не 
підлягають нагляду класифікаційного товариства, із них на внутрішніх водоймах 
України експлуатується 5920 одиниць, в Азовському та Чорному морях – 2394 одиниці, 
у тому числі 255 одиниць рибоохоронних суден. Незважаючи на чисельність 
риболовних суден на теперішній час відсутній національний нормативно-правовий 
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документ, який встановлював би вимоги до експлуатації суден рибного господарства, 
що не підлягають нагляду класифікаційного товариства. Такі вимоги розрізнено 
викладено в документах, затверджених Міністерством рибного господарства СРСР, які 
з розвитком науки і техніки втратили свою актуальність і не відповідають вимогам 
сучасного міжнародного та національного законодавства. 

Метою розроблення проекту Наказу є необхідність узагальнення правових та 
технічних положень стосовно експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не 
підлягають класифікаційномутовариству.  

Шляхом досягнення мети є прийняття проекту Наказу, яким затверджуються 
Правила експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду 
класифікаційного товариства. 

www.minagro.kiev.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
28.11.2012  
Мінагрополітики України сьогодні не бачить необхідності обмежувати експорт 
пшениці 
 

На сьогодні немає необхідності обмежувати експорт пшениці. Про це сказав 
перед засіданням Кабінету міністрів перший заступник міністра аграрної політики і 
продовольства Іван Бісюк. 

Відповідаючи на запитання, чи може бути неофіційне обмеження експорту 
пшениці, І. Бісюк сказав: "Ні, це абсолютно неприйнятно. Ми не будемо нетарифними 
засобами регулювання займатися. Якщо буде така необхідність, то вона буде озвучена. 
Але на сьогоднішній день немає такої необхідності, щоб обмежувати експорт зерна". 

Нагадаємо, що в минулу п'ятницю в Міністерстві агрополітики та продовольства 
відбулася зустріч з учасниками зернового ринку, на якому представники експортерів 
заявили про готовність припинити зовнішньоторговельні постачання пшениці в зв'язку 
c досягненням узгодженого сторонами обсягу в 5,5 млн. т. 

За інформацією деяких джерел на минулий понеділок, 26 листопада, 
планувалося засідання Кабінету Міністрів, на якому повинне було бути ухвалене 
рішення про введення заборони на експорт пшениці або збільшенні прогнозного обсягу 
її вивезення. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
27.11.2012  
Експортерам з нового року обіцяють ПДВ-облігації 
 

Уряд за пропозицією Федерації роботодавців розгляне можливість випуску 
ПДВ-облігацій. Про це на з'їзді Федерації роботодавців заявив прем'єр-міністр Микола 
Азаров, повідомляє прес-служба Федерації роботодавців. 

 "Уряд розглядає можливість випуску цінних паперів. Швидше за все, з 1 січня 
це буде зроблено. Я думаю, що це рішення можливо, і воно влаштує більшість тих, хто 
працює на експорт і має проблеми з оборотними коштами", - сказав Азаров. Раніше, 
голава Федерації роботодавців Дмитро Фірташ, виступаючи на з'їзді, заявив про те, що 
федерація просить уряд, щоб він підтримав пропозицію щодо випуску ПДВ-облігацій. 

 "Ми розуміємо, що вимагати повернути всі гроші не можемо. Завалити бюджет. 
Тож ми пропонуємо повернутися до практики ПДВ-облігацій. Це не ідеальне рішення. 
Тоді у бізнесу хоча б з'явитися можливість планувати свою діяльність. І держава буде 
користуватися грошима підприємств не безкоштовно. Для бізнесу це буде можливість 
для отримання кредиту під заставу цих паперів ", - сказав Фірташ. 

 За його словами, це реальне рішення, яке дозволить повернути гроші в 
економіку, вкласти у виробництво і створити близько ста тисяч нових робочих місць. 

 За інформацією Федерації роботодавців, на 1 жовтня 2012 загальна 
заборгованість держави перед бізнесом з податку на додану вартість склала 40 млрд. 
гривень. Крім того, переплата з податку на прибуток склала 16 млрд. гривень. 

 "Не може бізнес безкоштовно кредитувати державу, в той час як банки видають 
кредити під 25% річних і вище", - сказав Фірташ. 

УАК 
 
21.11.2012  
КМ України дозволив передачу в концесію всіх 18 державних портів 
 

Кабінет Міністрів розширив перелік об'єктів права державної власності, які 
можуть надаватися в концесію, внісши всі 18 морських торговельних портів України. 
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Відповідну постанову № 1055 КМУ прийняв 15 жовтня. 
Згідно з постановою, до переліку переданих у концесію об'єктів внесено майно 

та цілісні майнові комплекси держпідприємств Одеський морський торговельний порт, 
Миколаївський морський торговельний порт, Іллічівський морський торговельний 
порт, Морський торговельний порт "Южний", Маріупольський морський торговельний 
порт, Севастопольський морський торговельний порт, Херсонський морський 
торговельний порт, Керченський морський торговельний порт, Феодосійський 
морський торговельний порт, Ялтинський морський торговельний порт, Бердянський 
морський торговельний порт, Білгород-Дністровський морський торговельний порт, 
Євпаторійський морський торговельний порт, Ізмаїльський морський торговельний 
порт, спеціалізований морський порт "Октябрьск", Ренійський морський торговельний 
порт, Скадовський морський торговельний порт і морський торговельний порт "Усть-
Дунайськ". 

За інформацією Міністерства інфраструктури, в кожному порту можуть бути 
реалізовані по декілька концесійних проектів. 

При цьому, згідно з нещодавно прийнятим законом "Про морські порти 
України", портова акваторія, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти 
навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом 
суден, інші стратегічні об'єкти портової інфраструктури не підлягають передачі в 
концесію. 

За даними Мінінфраструктури, знос інфраструктури українських морських 
портів становить 60-90%, а портова галузь України потребує залучення близько 25 
млрд. грн. інвестицій. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
21.11.2012  
Парламент продовжив мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських 
земель до 2016 р. 
 

Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до Земельного 
кодексу України" про обіг земель сільськогосподарського призначення, яким 
продовжила мораторій на купівлю-продаж та інші форми відчуження земель 
сільськогосподарського призначення.  

Зокрема, зміни до закону встановлюють, що до набрання чинності закону про 
обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, 
забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів 
господарських товариств. 

Документ містить також норму, відповідно до якої до 1 січня 2016 року не 
допускається: 

- Купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; 

 - Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна 
цільового призначення (використання) земельних ділянок, що перебувають у власності 
громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам 
земельних часток (паїв) для ведення особистого сільського господарства, а також 
земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу 
земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для 
суспільних потреб. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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21.11.2012  
ВР України внесла зміни до закону "Про сільськогосподарську кооперацію" 

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України" 
Про сільськогосподарську кооперацію ".  

 Документ визначає правові, організаційні, економічні та фінансові особливості 
створення і діяльності сільськогосподарських кооперативів. 

 Згідно із законодавчим актом: 
 - Сільськогосподарська кооперація - це система сільськогосподарських 

кооперативів, їх об'єднань, утворених з метою задоволення економічних, соціальних та 
інших потреб членів кооперативів; 

 - Сільськогосподарський виробничий кооператив - це сільськогосподарський 
кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб, які є виробниками 
сільськогосподарської продукції, для здійснення спільної виробничої або іншої 
господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання 
прибутку; 

 - Сільськогосподарський кооператив - це юридична особа, утворена фізичними 
та / або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, які 
добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та 
іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, 
продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва або рибництва, 
постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам, цього 
кооперативу наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та 
інших потреб на засадах самоврядування. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
20.11.2012  
ВР України може звільнити витрачання коштів китайського агрокредитів від 
норм закону про держзакупівлі 
 

Кошти кредиту Китаю, виданого ПАТ "Державна продовольчо-зернова 
корпорація України" (ДПЗКУ) під державні гарантії, будуть витрачатися поза норм 
закону про держзакупівлі, відповідну пропозицію підтримала в першому читанні 
Верховна Рада. 

"За" проголосували 263 народних депутата при необхідному мінімумі 226. 
"Товарні кредити будуть забезпечуватися товаром з тієї ж сторони. Не можна на 

тендерній основі визначити, хто буде поставляти", - пояснив необхідність цієї норми 
член фракції Партії регіонів Юрій Воропаєв, який представляв документ. 

Пропозицію про такий порядок витрачання китайського кредиту було включено 
в законопроект з голосу, так як спочатку документ розробив і вніс у парламент 
Нацбанк. Центробанк просив звільнити його від норм закону про держзакупівлі при 
закупівлі не тільки товарів і послуг, але і робіт, пов'язаних з виготовленням грошей і 
держнагород, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, а також із забезпеченням 
управління золотовалютними резервами. 

Рада підтримала в першому читанні цю пропозицію НБУ, проте опозиційний 
депутат, екс-банкір Станіслав Аржевітін запропонував в ході другого читання 
встановити виключний перелік робіт, закупівля яких буде звільнена від вимог закону 
про держзакупівлі. 

Як повідомлялося, раніше Рада дозволила ДПЗКУ залучити під держгарантії 
кредит Експортно-імпортного банку Китаю на $ 3 млрд., кошти якого 
використовуватимуться для реалізації проектів у сфері сільського господарства. За 
даними Мінфіну України, Експортно-імпортний банк Китаю готовий надавати кредити 
за ставкою 6-міс. Libor +4,5% на строк 15 років з п'ятирічним пільговим періодом. 
Передбачається, що за ці кошти будуть реалізовані, зокрема, проект будівництва заводу 
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з виробництва засобів захисту рослин, переробки органіки-мінеральних добрив, 
культивації земель, а також закупівлі засобів захисту рослин та сільгосптехніки та 
іншого агрустаткування. За даними Мінагрополітики, кредитну угоду намічено 
підписати в обмін на щорічні поставки Китаю близько 3 млн. тонн української 
кукурудзи. 

Опозиція критикувала це рішення, вважаючи, що воно шкодить вітчизняним 
виробникам техніки і обладнання для АПК. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
20.11.2012  
ВР створила гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими 
документами на зерно 
 

Верховна Рада прийняла закон про створення Гарантійного фонду виконання 
зобов'язань за складськими документами на зерно, який буде захищати інтереси 
власників таких документів у разі неспроможності зернового складу повернути зерно, 
передане на зберігання.  

За законопроект № 9611 у другому читанні і в цілому у вівторок проголосували 
232 народних депутати. 

Відповідно до закону, Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими 
документами на зерно - це державна спеціалізована непідприємницька установа. Його 
засновником є держава в особі Кабінету Міністрів. 

Учасниками такого фонду можуть бути власники зерносховищ, які надають або 
планують надавати фізичним та юридичним особам послуги зі зберігання зерна з 
обов'язковою видачею складських документів на зерно. 

У документі зазначено, що фонд гарантує власникам складських документів 
відшкодування до 90% вартості зерна, якщо зерновий склад не буде в змозі повернути 
його. 

Закон також передбачає, що джерелами формування коштів фонду будуть 
внески його учасників (зернових складів), доходи, отримані від інвестування коштів у 
державні цінні папери, залучені кредити, у тому числі з держбюджету, доходи від 
депозитів і т.д. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
16.11.2012  
В Україні скасована обов'язкова реєстрація декларації про відповідність 
 

Набув чинності Закон України № 5312-VI "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність".  

Закон скасовує обов'язкову реєстрацію декларації про відповідність. Як наслідок 
- тепер не потрібно зазначення виробниками та постачальниками реєстраційних 
номерів декларації в супровідних документах. Це заощадить їхній час і гроші при 
реєстрації декларації при введенні продукції в обіг. 

За експертними оцінками, реалізація норм закону дозволить економити 
виробникам і постачальникам продуктів близько 40 мільйонів гривень на рік і призведе 
національне законодавство у сфері технічного регулювання у відповідність із 
принципами СОТ і ЄС. А також будуть усунені перешкоди для подальшого розвитку 
зовнішньої торгівлі та збільшення товарообігу з державами - основними торговельними 
партнерами України. 

УНН 
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15.11.2012  
Мінагрополітики України і зернотрейдери визначилися в обсягом експорту 
пшениці в 2012/13 МР - 5,5 млн. т 
 

14 листопада 2012 відбулося підписання додатка до Меморандуму про 
взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і 
суб'єктами господарювання - експортерами зерна, яким встановлено обсяг експорту 
пшениці на рівні 5,5 млн. т в 2012 / 13 МГ. 

 За повідомленням Європейської Бізнес Асоціації, проаналізувавши поточний 
стан експорту зернових культур з точки зору забезпечення національної продовольчої 
безпеки, сторони досягли розуміння, що експорт пшениці і суміші пшениці та жита не 
будуть перевищувати певні обсяги, а подальші перспективи експорту зерна будуть 
розглянуті на погоджувальній нараді на початку грудня 2012. 

 При цьому Європейська Бізнес Асоціація окремо зазначила, що позитивними 
тенденціями співпраці між представниками бізнесу та Міністерством аграрної політики 
та продовольства України є передбачуваність, прогнозованість і прозорість ринку 
зерна, а також можливість спільними зусиллями чітко і оперативно реагувати на зміни 
ринкових умов. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
06.11.2012  
ВР України прийняла закон про аграрні розписки 
 

Верховна Рада прийняла закон про аграрні розписки, що дозволить 
сільгоспвиробникам залучати матеріально-технічні і фінансові ресурси під заставу 
майбутнього врожаю або сільгосптварин. 

 За законопроект № 9610 у другому читанні і в цілому у вівторок проголосували 
232 народних депутати. 

 На сайті парламенту відсутній текст документа до другого читання. 
 Як повідомлялося, проект закону про аграрні розписки в першому читанні 

Верховна Рада прийняла 6 вересня. Його авторами є депутати Григорій Калетник 
(Партія регіонів) і Сергій Терещук (Народна партія). 

 Згідно з пояснювальною запискою, документ розділяє аграрні розписки на два 
види: товарні та фінансові. Товарні фіксують зобов'язання сільгоспвиробника здійснити 
поставку узгодженої продукції, а також її якість, кількість, місце і термін поставки. 
Фінансові розписки фіксують зобов'язання боржника сплатити певну грошову суму 
після реалізації сільгосппродукції. 

 Згідно з положеннями законопроекту, видавати аграрні розписки дозволяється 
тільки для оформлення зустрічних зобов'язань боржника за передані йому до 
завершення технологічного циклу виробництва продукції: грошові кошти, поставлені 
товари, виконані роботи і надані послуги. 

Інтерфакс-Україна 
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ      
 

Світовий ринок зерна у 2012/13 маркетинговому році. 
 
Дем‘янчук В. В.,  
канд. с.-г. наук, експерт ІРАР  

 
За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)у 

2012/13 маркетинговому році (МР) світове виробництво зерна зменшиться у порівнянні 
із  2011/12 МР  на 2,7% (64 млн. т.) та становитиме 2284 млн. тонн.  Головним 
чинником зниження виробництва зерна пшениці та фуражних культур вважаються 
посушливі умови на території США, значній частині Європи та у Центральній Азії.  

Також очікується, що обсяги світової торгівлі зерном знизяться на 6,9% та 
досягнуть рівня 293,5 млн. тонн, а світові запаси зерна – 497,4 млн. тонн, що менше від 
минулого маркетингового року на 4,8% (на 25,2 млн.т.).  

За прогнозом ФАО  очікується зменшення світового виробництва зерна пшениці 
– на 5,5% - до 661,2 млн. т. Найбільше зниження передбачається в країнах СНД, де 
зокремавиробництво пшениці у трьох найбільших  країнах-виробниках (Казахстан, 
Росії та Україні) сумарно скоротиться на 36 млн. тонн. 

Рівень світового споживання зерна пшениці знизиться –до 687,5 млн. т. (на 1,4% 
у порівнянні з минулим маркетинговим роком), що на 4% більше від прогнозованих 
обсягів  його виробництва. Це, в свою чергу, буде впливати світові запаси, які 
наприкінці поточного маркетингового рокузменшаться майже на 12% та  
становитимуть  166,7 млн.т.  

Обсяги світової торгівлі зерном пшениці прогнозуютьсяна рівні 135 млн.т., що 
на 8,2% менше від минулорічного показника.  

Прогноз світового виробництва фуражного зерна за версією ФАО складає  
майже 1139 млн. т., що на 2,5% менше від минулого маркетингового року.  

Очікується, що обсяги світової торгівлі фуражним зерном зменшаться на 7,6% 
(до 121 млн. т.), а світові його запаси – на 7,5% (до 161 млн. т.).  

 Зниження врожаю кукурудзи у США  більшою мірою визначило падіння 
світового виробництва кукурудзи на 3,2% - до 856 млн.т.  

Світове виробництво ячменю також очікується на 3,4% менше від минулого 
року.  

Разом з тим, виробництво сорго очікується до збільшення на 9% - до 61 млн.т. 
Дещо зменшиться споживання фуражних культур – на 0,8%, - до 1151,8 млн. т.  
Світове виробництво рису за оцінками експертів ФАО  прогнозується на рівні 

485,9 млн. т., що на 0,7% більше від минулого маркетингового року (на 3,2 млн.т.) при 
обсязі світової торгівлі 37,5 млн.т.  

Світове споживання рису зросте на 1,5%, - до 474,7 млн. т., а світові його запаси 
на кінець маркетингового року – до 169,8 млн. т. (на 6,6%). При цьому очікуються 
значні обсяги його імпорту до  Китаю. Що стосується експорту, то Індія може певним 
чином витіснити Таїланд з позиції найбільшого світового експортера рису. 

Дещо іншим чином та в більш деталізованому плані виглядає прогноз світового 
виробництва зерна Департаменту сільського господарства США (станом на 9 
листопада поточного року), згідно якого світове виробництво зерна пшениці очікується 
в обсязі 651,4 млн.т. (на 44,7 млн.т.  або на 6,4% менше від минулого маркетингового 
року).  

Обсяги світового споживання зерна пшениці прогнозуються на рівні 675,1 млн.т. 
(на 21 млн. т. або на 3% менше від  показника 2011/12 МР). За такої ситуації очікується 
зменшення світових запасів зерна на 12% (23,7 млн.т.).  

Відповідно цього прогнозу провідними світовими виробниками зерна пшениці   
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у   2012/13 МР  стануть  ЄС (131,8 млн. т.), Китай(118 млн.т.), Індія (93,9 млн. т.), США 
(61,8 млн. т.), Російська Федерація (38 млн. т.), Канада (26,7 млн. т.), Пакістан (23,3 
млн. т.), Австралія (21 млн. т.). Прогноз виробництва зерна пшениці для України (за 
рейтингом виробників поділяє 9 та 10 місця разом із Туреччиною) становить 15,5 млн.т.  

Обсяги світової торгівлі зерном пшениці оцінюються на рівні 138,8 млн. т., що  
на 14 млн. т. (на 9,2%) менше від попереднього маркетингового року. 

Серед провідних експортерів – США (30,5 млн. т.), Австралія (19 млн. т.), 
Канада (19 млн. т.), ЄС (17,5 млн. т.), Російська Федерація (10 млн. т.).  

Для України експорт пшениці прогнозується в обсязі  6 млн. т. 
Серед найбільших світових імпортерів пшениці– Єгипет(9,5 млн. т.), Бразилія (7 

млн. т.), Індонезія (6,6 млн. т.), ЄС (6 млн. т.), Японія (5,9 млн. т.), Алжир (5,2 млн. т.), 
Марокко (4,5 млн. т.).  

До цього слід зазначити, що на найбільш близькі до України ринки країн 
Ближнього Сходу, Північної Африки, Європейського Союзу та Східної Азії припадає 
47% (63,8 млн. т.) прогнозованого на поточний маркетинговий рік імпорту пшениці. 

Світове виробництво рису у 2012/13 МР  прогнозується дещо нижче (на 475 тис. 
т.) від минулого маркетингового року–464,3 млн. т. 

Збільшення обсягів світового споживання рису, яке оцінюється у 467,9 млн. т.  
передбачається  на 10,3  млн. т. або на 2,2% більше, ніж у попередньому році. При 
цьому світові  запаси рису на кінець року становитимуть 102,5 млн. т., що на 3,6млн. т. 
(на 3,4%) менше від минулого року. 

Провідні світові виробники рису – Китай (143, млн. т.), Індія (99 млн. т.), 
Індонезія (36,9 млн. т.), Бангладеш (33,8 млн. т.),  В’єтнам (27,1 млн. т.),  Таїланд (20,5 
млн. т.), Бірма (10,75 млн. т.). 

Прогнозується, що обсяги світової торгівлі рисом у поточному маркетинговому 
році зменшаться на 2,14 млн. т. (на 5,6%) та становитимуть 36,06 млн. т.  

Серед основних його експортерів – Таїланд (8 млн. т.), В’єтнам (7 млн. т.), Індія 
(6,5 млн. т.), Пакістан (4 млн. т.), США (3,4 млн. т.).  

Провідні імпортери – Нігерія (2,25 млн. т.), Китай (2 млн. т.), Іран (1,95 млн. т.), 
Філіппіни (1,5 млн. т.), Індонезія (1,45 млн. т.), ЄС (1,4 млн. т.), Ірак (1,35 млн. т.), 
Саудівська Аравія (1,225 млн. т.).  

В регіональному плані 90% виробництва рису зосереджено в країнах Східної, 
Південної та Південно-східної Азії. Більша частка його імпорту припадає на країни 
Субсахарської Африки (29%), Близького Сходу (19%), Південно-східної Азії (15,4%), 
Східної Азії (12%), Південної Америки та Карибського басейну (7,7%) та Північної 
Америки (5%). 

Світове виробництво фуражного зерна у 2012/13 МР  оцінюється  
Департаментом сільського господарства США в обсязі 1111,01 млн.т., що на 40,2 млн. 
т. ( на 3,5%) менше, ніж у 2011/12 МР, а рівень його споживання в світі прогнозується в 
обсязі 1129,6 млн. т. при тому, що очікується зниження його запасів  на кінець 
маркетингового року до 147,08 млн. т. (на 11,2%). 

Також  очікується, що обсяги світової  торгівлі фуражним зерном знизяться до 
121,9 млн. т. (на 9,7 млн. т. або на 7,4%). 

Світове виробництво зерна кукурудзи прогнозується в обсязі 839,7 млн. т. (на 
40,8 млн. т. або на 4,6% менше від 2011/12 МР), при рівні його світового споживання 
853,8 млн.т. (на 21,6 млн. т. або на 2,5% менше у порівнянні з минулим маркетинговим 
роком). За таких умов світові  запаси кукурудзи  скоротяться до 118 млн. т., на 14,1 
млн. т. або на 10,7% порівняно із 2011/12 МР.  

Провідні світові виробники кукурудзи у 2012/13 МР – США (272,4 млн. т.), 
Китай ( 200 млн. т.), Бразилія (70 млн. т.), ЄС (54,6 млн. т.),  Аргентина (28 млн. т.), 
Україна (21 млн. т.), Мексика (20,7 млн. т.), Індія (20 млн. т.).  

Обсяги світової торгівлі кукурудзою у 2012/13 МР за прогнозом становитимуть 
95,7 млн. т., що менше від минулого року майже на 7%. 
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Очікуються наступні провідні світові експортери кукурудзи – США (31 млн. т.), 
Бразилія (21 млн. т.), Аргентина (17,5 млн. т.), Україна    (12,5 млн. т.), Індія (3 млн. т.). 
Серед основних світових імпортерів – Японія (15 млн. т.), Мексика (9 млн. т.), Південна 
Корея (8 млн. т.), ЄС (6,5 млн. т.), Єгипет (5,5 млн. т.), Тайвань (4,3 млн. т.). В 
регіональному аспекті  більша частка світового імпорту кукурудзи припадає на країни  
Східної  Азії (29,4%), Північної Африки (12,2%), Північної Америки (12,8%), Північної 
Африки (12,2%) та Близького Сходу (11%). 

Також передбачається певне зменшення світового виробництва зерна ячменю у 
2012/13 МР (на 3,5 млн. т. або на 2,6%), - до 130,8 млн. т.  Загальний рівень його 
споживання зменшиться на 1,8% (2,4 млн. т.) та становитиме 133,4 млн. т. При цьому 
очікуваний обяг світових запасів на кінець маркетингового року може досягти 20,2 
млн. т., що означатиме найбільше з 2009/10 МР падіння цього показника – на 17,3 млн. 
т. або на 46,1%.  

Визначаються наступні світові провідні  виробникиячменю – ЄС (54,5 млн. т.), 
Російська Федерація (14 млн. т.), Канада (8,6 млн. т.), Австралія (7 млн. т.), Україна (6,7 
млн. т.), Аргентина (5,7 млн. т.), Туреччина (5,5 млн. т.), США (4,8 млн. т.).  

Обсяг світової торгівлі зерном ячменю прогнозується на рівні 17,5 млн. т., що 
нижче від попереднього маркетингового року на 3,7 млн. т. (на 17,4 %). Провідні 
світові експортери –Аргентина (4 млн. т.), Австралія (3,8 млн. т.), ЄС (3,3 млн. т.), 
Україна (2,5 млн. т.), Російська Федерація (2 млн. т.). Серед основних імпортерів – 
Саудівська Аравія  (7 млн. т.), Китай (2,4 млн. т.), Японія (1,3 млн. т.), Іран (1 млн. т.), 
Марокко (700 тис. т.). Суто в регіональному аспекті слід зазначити, що виробництво 
зерна ячменю здебільшого буде зосереджене в ЄС (54,5 млн.т. – 41,7%), країнах 
колишнього Радянського Союзу (25,7 млн. т. – 19,7%), Північної Америки (14 млн. т. – 
10,7%), Близького Сходу (10,3 млн. т. – 7,9%), Південної Америки (6,9 млн. т. – 5,3%). 
Щодо імпорту, то більша його частка  припадатиме на країни Близького Сходу (9,5 
млн. т. – 55,6%), Східної Азії (3,8 млн. т. – 22,2%) та Північної Африки (1,2 млн. т. – 
7%). 

Прогноз світового виробництва сорго  на 2012/13 МР  складає 59,6 млн. т., що 
майже на 10%  більше від минулого маркетингового року. Обсяги його світового 
споживання досягнуть рівня 59,9 млн. т. (на 4,1 млн. т. або на 7,3% більше, ніж у 
2011/12 МР), а запаси на кінець року – 3,6 млн. т. (зменшаться на 7,7%). 

Провідні виробники – Нігерія (6,9 млн. т.), США (6,5 млн. т.), Мексика (6,4 млн. 
т.), Індія (6 млн. т.), Аргентина (5,2 млн. т.), Судан (3,8 млн. т.), Ефіопія (3,7 млн. т.). 

Передбачається, що обсяг світової торгівлі соргом становитиме 6,2 млн. т., що 
на 1 млн. т. більше від 2011/12 МР (на 19,2%).  

Основні експортери – США (2,5 млн. т.), Аргентина (2,4 млн. т.), Австралія (1 
млн. т.).  

Головні імпортери –Мексика (2,2 млн. т.), Японія (1,45 млн. т.), Чилі (600 тис. 
т.),  Колумбія (400 тис. т.), Судан (400 тис. т.). Основне його виробництво зосереджене 
у країнах регіонів Субсахарської Африки (23,87 млн. т. – 40%), Північної Америки 
(12,9 млн. т. – 21,6%), Південної Америки (8,68 млн. т. – 14,6%) та Південної Азії (6,14 
млн. т. – 10,3%). При цьому основні його ринки збуту розподіляються наступним 
чином – країни Північної Америки (2,2 млн. т. – 37%), Південної Азії (1,58 млн. т. – 
26,3%), Південної Америки (1,06 млн. т. – 17,7%), Субсахарської Африки (640 тис. т. – 
10,7%), ЄС (300 тис. т. – 5%).  

Світове виробництво вівса  у  2012/13 МР  очікується в обсязі 21,1 млн. т. (на 1,6 
млн. т. або на 7% менше від попереднього року). Відповідно зменшені оцінки світового 
його споживання – 21,7 млн. т., що на 3,1% (на 700 тис. т.) нижче 2011/12МР, а також 
запасів на кінець року – до 3,015 млн. т. (на 15,8%  менше від минулого року).  

Серед провідних світових виробників вівса визначені ЄС (7,6 млн. т.), Російська 
Федерація (4 млн. т.), Канада (2,95 млн. т.), Австралія (1,24 млн. т.), США (929 тис. т.). 
Для України прогноз виробництва віса у 2012/13 МР складає 550 тис. т. 
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Обсяги світової торгівлі вівсом досягнуть 2,11 млн. т., що, практично, на рівні 
минулого року.  

Провідні країни-експортери –Канада (1,7 млн. т.), Австралія (150 тис. т.), Чилі 
(100 тис. т.), ЄС (100 тис. т.), США (40 тис. т.). 

Провідні імпортери – США (1,6 млн. т.), Мексика (75 тис. т.), Японія (60 тис. т.),  
Колумбія (50 тис. т.), Швейцарія (50 тис. т.), Китай (50 тис. т.), Південно-африканська 
республіка (25 тис. т.), Норвегія (15 тис. т.).Більша частина вівса  виробляється в 
країнах Європейського Союзу (7,6 млн. т. – 36%), колишнього Радянського Союзу 
(5,356 млн. т. – 25,4%), Північної Америки (3,99 млн. т. – 18,9%), Океанії (1,315 млн. т. 
– 6,2%).  

У 2012/13МР світове виробництво жита очікується в обсязі 14,1 млн. т., що на 
1,95 млн. т. (на 16%) перевищує показник попереднього року, світове його споживання 
зростатиме на 1,73 млн. т., а світові запаси на кінець маркетингового року зменшаться 
на 4,8% та становитимуть 1,3 млн. т.  

Серед провідних виробників жита визначаються ЄС (8,4 млн. т.), Російська 
Федерація (2,5 млн. т.), Республіка Білорусь (1,5 млн. т.), Україна (650 тис. т.), 
Туреччина (350 тис. т.), Канада (315 тис. т.), США (176 тис. т.). 

Обсяги світової торгівлі житом оцінюються на рівні 410 тис. т., що на 93 тис. т. 
(на 18,5%) нижчі від 2011/12МР.  

Провідні експортери – Канада (150 тис. т.), Республіка Білорусь (100 тис. т.), ЄС 
(100 тис. т.), Російська Федерація (50 тис. т.). Основні імпортери – США (150 тис. т.), 
Японія (100 тис. т.), ЄС (50 тис. т.), Ізраїль (10 тис. т.), Норвегія (10 тис. т.).  
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   Сільське  господарство України за січень - жовтень 2012 року 
 
Ємельянова Ж. Л.,  
канд. геогр. наук, експерт ІРАР  
 

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

року порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 94,9%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 92,3%, у господарствах населення – 97,5%.  

 Рослинництво. За січень-жовтень цього року  індекс обсягу виробництва продукції 
рослинництва порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 91,7%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 87,8%, у господарствах населення – 96,1%.  
 Хід збирання врожаю в усіх категоріях господарств станом на 1 листопада 

2012 року. Зернові та зернобобові культури - 40880,6 тис. т. (на 19,1% менше 
порівняно з 1 листопада  2011р.), у тому числі пшениця (озима та яра) - 16413,0 тис. 
т. (менше на 29,3%), ячмінь (озимий та ярий) - 7250,5 тис. т. (менше на 23,6%), жито 
озиме - 709,0 тис. т. (більше на 15,1%), овес - 673,9 тис. т. (більше на 22,6%), просо 
- 162,2 тис. т. (менше на 44,1%), гречка –259,2 тис. т. (менше на 18,3%), рис - 174,5 
тис. т. (більше на10,2%), кукурудза на зерно - 14558,3 тис. т. (менше на 4,4%), 
зернобобові культури - 503,2 тис. т. (менше на 5,1%), Цукрові буряки - 13149,6 
тис. т. (менше на 12,5%), соняшник - 8328,3 тис. т. (менше на 4,2%), картопля - 
23139,6 тис. т. (менше на 3,9%). 

 Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за 10 місяців  поточного 
року порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 102,9%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 107,0%, у господарствах населення – 
100,1%.  
 Поголів’я  великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року збільшилося на 1,1%, зокрема в 
сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ не змінилося, в 
господарствах населення – збільшилося на 1,6%. 

 Зокрема поголів’я корів – зменшилося – на 0,6%, в т.ч. в 
сільськогосподарських підприємствах - на 0,2%, в господарствах населення – на 
0,7%.  

 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 1,6%, в т.ч. у 
сільгосппідприємствах збільшилось - на  4,1%, в господарствах населення 
зменшилось – на 0,4%.  

 Поголів’я овець та кіз залишилось на рівні аналогічного періоду минулого 
року, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 8,1%, в господарствах 
населення – збільшилося на 1,6%.  

 Поголів’я птиці – збільшилося на 9,1%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на 
16,6%, в господарствах населення – на 2,3%. 

 На початок листопада цього року населенням утримувалось 69,0% загальної 
чисельності великої рогатої худоби (торік – 69,2%), у т.ч. корів – 77,7% (77,9%); 
свиней – 55,0% (56,6%), овець і кіз – 85,6% (84,6%), птиці всіх видів – 48,9% 
(52,1%). 

 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-жовтні 
поточного року  порівняно з відповідним періодом 2011р. обсяг вирощування 
худоби та птиці збільшено на 6,0%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 6,1%, 
свиней – на 7,3%, птиці – на 5,5%.  

 Відношення обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації на 
забій становило 107,6% (торік – 105,2%). 

 Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та 
нагулі збільшились на 5,7%, свиней – на 10,2%.  
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 Виробництво  основних  видів продукції  тваринництва, зокрема м’яса в усіх 
категоріях господарств збільшилось на 2,2% (в сільськогосподарських 
підприємствах – на 3,6% в господарствах населення – на 0,3%), молока - в усіх 
категоріях господарств збільшилось на 2,7% (в сільськогосподарських 
підприємствах – на 13,8% в господарствах населення – без змін), яєць - в усіх 
категоріях господарств збільшилось на 1,7% (в сільськогосподарських 
підприємствах – на 1,4% в господарствах населення – на 2,1%). 

 Частка виробництва населенням м’яса становила 41,9%, молока – 78%, яєць – 
39,4% 

 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 
продукції за січень-жовтень 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. 
збільшився на 24%, у т.ч. продукції рослинництва – на 34%, продукції тваринництва 
– на 4%. 
 Обсяг реалізації зернових культур збільшився на 27,3%, зокрема кукурудзи – на 

74,1%, жита – на 68,2%, насіння соняшнику – на 57,1 %, ріпаку – на 25,9%; 
знизились обсяги реалізації цукрових буряків – на 28,3%. 

 Збільшилися обсяги реалізації великої рогатої худоби – на 2,4%, птиці – на 
2,0%, молока – на 14,6%, яєць – на 1,6%. Обсяги реалізації свиней знизилися – 
на 0,1%, 

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–жовтень 2012р. 
порівняно з відповідним періодом 2011р. зросли на 6%, у т.ч. продукції 
тваринництва – на 12%, рослинництва – знизилися на 1%. У жовтні поточного 
року порівняно з вереснем середні ціни реалізації сільськогосподарської 
продукції не змінилися, у т.ч. продукції тваринництва – знизилися на 0,6%, 
продукції рослинництва – зросли на 0,2%.  

 Надходження цукрових буряків на переробні підприємства. Станом на 1 
листопада 2012р. на переробні підприємства від усіх категорій господарств загалом 
надійшло 10,3 млн. т. цукрових буряків (на 18% менше, ніж на 1 листопада 2011р.), 
у т.ч. було куплено 3,7 млн. т. (36% всіх надходжень), надійшло на давальницьких 
засадах – 4,1 млн. т. (40%) та надійшло на переробку власно вироблених 
переробними підприємствами цукрових буряків – 2,5 млн. т. (24%).   

 Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 листопада 2012р. в 
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що 
здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності  21,3 млн. т. 
зерна (на 22% менше проти 1 листопада 2011р.), у т.ч. 8,2 млн. т. пшениці, 2,5 млн. 
т.  ячменю, 8,9 млн. т. кукурудзи, 0,4 млн. т. жита. Безпосередньо в аграрних 
підприємствах зберігалося 11,0 млн. т. зерна (на 22% менше), у т.ч. 4,0 млн. т. 
пшениці, 1,7 млн. т. ячменю, 4,0 млн. т. кукурудзи, 0,2 млн. т. жита. Зернозберігаючі 
та зернопереробні підприємства мали в наявності 10,3 млн. т.  зерна (на 22% 
менше), у т.ч. зернозберігаючі – 7,7 млн. т.  (на 24% менше). Запаси насіння 
соняшнику становили 5,3 млн. т. (на 11% менше, ніж на 1 листопада 2011р.), із них 
безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 2,6 млн. т. (на 
12% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 2,7 
млн. т. (на 9% менше, ніж торік). 

За даними Аналітичного центру «УкрАгроКонсалт»:  
 Експорт молочних продуктів у січні-жовтні порівняно з аналогічним періодом 

минулого року зменшився на 11,0% та становив 131,6 тис. т. Зокрема, експорт масла 
вершкового зменшився майже в 4 рази, - до 513 т.; молока та вершків не згущених – 
в 2,3 рази, - до 4,7 тис. т.; пахти, вершків, йогурту, кефіру – в 1,9 разів, - до 2,7 тис. 
т.; сирів – на 20% - до 55,1 тис. т.; молочної сироватки – на 11%. Збільшився 
експорт сухих молокопродуктів на 20,9% (38,9 тис. т.); морозива – на 23,3% (3,1 
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тис. т.); казеїну – на 15,4% (6,1 тис. т.); молочних напоїв – у 7,5 разів (1,07 тис. т.).   
 У  жовтні збереглася тенденція щодо зменшення обсягів.  Порівняно з вереснем 

ц.р. обсяги експорту зменшилися на 4,6% та склали 14,5 тис. т. Найбільше 
скоротився  експорт казеїну (на 29,4% - до 599 т.), сухих молокопродуктів (на 
16,9% - до 3,5 тис. т.), сирів (на 7,5% - до 6,4 тис. т.), масла вершкового (на 3.4% 
- до 56,4 т.).  

 Збільшилися обсяги імпорту молочних продуктів у січні-жовтні порівняно з 
аналогічним періодом минулого року  на 38,2% та  досягли рівня 37,6 тис. т. 
Зокрема, масла вершкового – майже в 2 рази, до 5,9 тис. т.; сухих молокопродуктів 
– майже в 2 рази, - до 6,6 тис. т.; молока та вершків – на 64,6%, - до  2,8 тис. т.; сирів 
– на 39%, - до 13,3 тис. т.; пахти, вершків, йогуртів, кефіру та ін. – на 10,3%, - до 6,7 
тис. т.  
 У жовтні збереглася тенденція щодо збільшення обсягів імпорту основних 

молочних продуктів. Порівняно з вереснем ц.р. імпорт збільшився на 40,3%  та 
склав 5,7 тис. т. Найбільше збільшився імпорт масла вершкового – на 44,5% (до 
1,3 тис. т.); сирів – на 36% (до 1,96 тис. т.); сухих молокопродуктів – в 2,3 рази 
(до 1,2 тис. т.); молочної виворотки – майже в 2 рази (до 129 т.); молочних 
напоїв – на 52,4% (до 74,7 т.).  Порівняно з жовтнем 2011 року (3,8 тис. т.) 
обсяги імпорту молокопродуктів збільшилися на 50%.  

 збільшилися обсяги експорту основних видів м’яса та субпродуктів у січні-
жовтні порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 40,3% (94,0 тис. т.). 
Зокрема, експорт яловичини охолодженої збільшився в 2,3 рази (7,3 тис. т.);  
свинини свіжої, охолодженої або мороженої - в 1,8 разів (16,98 тис. т.); м’яса та 
харчових продуктів свійської птиці – на 30% (59,5 тис. т.); ковбасних виробів – в 3 
рази (1,36 тис. т.); м’ясних консервів – в 2,9 рази (2,24 тис. т.); яловичини мороженої 
зменшився на 14,8% (6,6 тис. т.). Експорт здійснювався переважно в Росію та 
Казахстан.      
 У жовтні порівняно з вереснем ц. р. обсяги експорту зросли на 20,4% (до 15,5 

тис. т.). Це відбулось за рахунок збільшення обсягів експорту м’яса та харчових 
продуктів свійської птиці – на 34,1% (до 12,5 тис. т.), яловичини охолодженої - 
на 19,1% (до 998,6 т.), яловичини мороженої – на 31,2% (до 877,2 т.). При цьому 
обсяги експорту свинини охолодженої скоротилися майже в 2 рази            (до 858 
т.), м’ясних консервів – на 19% (до 182,4 тонни), ковбасних виробів – на 66,0% 
(до 104,2 тонни).  

 Збільшилися обсяги імпорту м’яса та субпродуктів у січні-жовтні порівняно з 
аналогічним періодом минулого року (переважно з Бразилії та Польщі) – на 82,2% 
(до 275,8 тис. т.). Зокрема, імпорт свинини свіжої збільшився майже в 2,0 рази (до 
165,8 тис. т.), яловичини мороженої – на 1% (до 3,3 тис. т.), м’яса та харчових 
продуктів свійської птиці – в 1,7 разів (до 96,6 тис. т.), м’ясних консервів – на 35,8% 
(до 8,8 тис. т.). Зменшився імпорт яловичини охолодженої в 4,5 разів (до 74,8 тис. 
т.), ковбасних виробів – в 2,2 рази (до 1,2 тис. т.).   
 В жовтні імпорт м’яса та м’ясопродуктів усіх видів порівняно з вереснем ц.р. 

збільшився на 29,4% (до 34,3 тис. т.). Найбільше зріс імпорт яловичини 
охолодженої – на 68,4% ( до 245,5 т.);  свинини свіжої – на 19,7% (до 19,8 тис. 
т.); м’яса та харчових продуктів свійської птиці – на 47,8% (до 13,0 тис. т.); 
ковбасних виробів – на 25,9% (до 83,2 т.); м’ясних консервів – на 23,2% (до 1,14 
тис. т.).  
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5. ПОДІЇ ІРАР        
 
            
 
 
    
 
 
 
 
Інститут розвитку аграрних ринків в рамках проекту АМР США «Фінансові системи та 
діалог в аграрній політиці» 07 листопада 2012 провів Міжнародну конференцію 
«Перспективи впровадження в Україні системи кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників під заставу майбутнього врожаю та заставу врожаю, що знаходиться 
на зберіганні. Міжнародний досвід».  
 
Захід проводився під патронатом Комітету з питань аграрної політики та земельних 
відносин Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства 
України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, компаній БАСФ, 
Сингента, Сантрейд (Бунге).  
 
У конференції взяли участь народні депутати України, представники Уряду, 
міжнародних фінансових організацій, банківських установ, професійних галузевих 
організацій, компаній – постачальників матеріально-технічних ресурсів, агро-бізнес 
формувань та наукових установ. 
 
У ході засідання були розглянуті питання кредитування виробників аграрної продукції, 
зокрема системи кредитування під заставу майбутнього врожаю, який   успішно  
функціонує у Бразилії, а саме  застосування фінансового інструменту у вигляді 
розписок, які представляють собою зобов’язання  щодо постачання 
сільськогосподарської продукції або здійснення оплати після реалізації своєї 
сільськогосподарської продукції у майбутньому в обмін на отримання ресурсів для 
ведення сільськогосподарської діяльності. 
 
Було підкреслено, що для ефективного розвитку зернового сектора України 
першочерговим питанням є доступ до кредитних ресурсів комерційних банків для 
вітчизняних, особливо середніх та дрібних сільськогосподарських виробників.  
 
Саме на створення ефективної системи фінансування  зернового сектора було 
розроблено проекти Закону України «Про аграрні розписки», де аграрні розписки 
запроваджуються як новий спосіб кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників, які не мають достатньо ліквідного майна, крім прав на майбутній 
врожай під його заставу та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України»  (щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 
документами на зерно), яким пропонується створити Гарантійний фонд виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно, що зробить використання 
складських документів на зерно привабливим інструментом для кредиторів та 
дозволить завершити створення цілісної та ефективно працюючої системи складських 
документів на зерно. 
 
Учасники конференції вирішили: 
1. Підтримати рішення Верховної Ради України  щодо прийняття   Закону України 
«Про аграрні розписки».  

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ДІАЛОГ В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ 
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2. Звернутися до Голови Верховної Ради України  В.М. Литвина з проханням щодо 
сприяння прискоренню розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за 
складськими документами на зерно) та  його остаточному прийняттю Верховною 
Радою України. 
3. Рекомендувати зацікавленим відомствам  та організаціям створити при Міністерстві 
аграрної політики та продовольства України постійно діючу робочу групу для 
розроблення пакету проектів нормативно-правових актів  з метою впровадження в 
Україні аграрних розписок та ефективного функціонування Гарантійного фонду 
виконання зобов’язань за складськими документами на зерно. 
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20.11.2012 Інститут розвитку аграрних ринків у рамках проекту АМР США «Фінансові 
системи та діалог в аграрній політиці» провів круглий стіл на тему: «Ринок праці в 
агропромисловому комплексі України: проблеми і перспективи». 
 
АПК проходить період індустріалізації, відбувається укрупнення управління активами, 
нарощування інфраструктури. В ході реформ відбувається вивільнення економічно 
активного населення з одночасною зміною структури та якості потреб роботодавців у 
людських ресурсах. Змінюються профілі посад та функціональне наповнення, вимоги 
до претендентів на вакантні посади. 
 
На ринку праці в АПК спостерігається системний дисбаланс, що супроводжується 
дефіцитом фахівців необхідної кваліфікації, і, в той же час, наявністю великої кількості 
претендентів, що мають кваліфікацію, в якій не зацікавлені роботодавці. Аграрний 
сектор скоротив кількість робочих місць з 2,8 до 0,6 млн. або в 3,5 рази за останнє 
десятиріччя з 2000 по 2011, згідно з офіційною статистикою. 
 
У заході взяли участь представники міністерств, відомств, агропромислових 
підприємств, професійних галузевих організацій, агро-бізнес формувань та науково-
дослідних установ. 
 
В ході круглого столу були розглянуті питання ринку праці та кадрової політики в 
аграрному комплексі України, а також зарубіжна практика прогнозування ринку праці. 
 
З вітальним словом виступив голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, 
президент Української аграрної конфедерації Козаченко Л.П., звернувши увагу на 
актуальність порушеного питання та необхідність його обговорення. 
 
Старший Партнер компанії «GP Group» Зволінський О.В. і керівник Центру 
соціального партнерства та лобіювання Національного університету «Києво-
Могилянська академія» Панцир С.І. ознайомили слухачів з моделлю прогнозування 
ринку праці в агропромисловому комплексі. 
 
Заступник директора ННЦ «Інститут аграрної економіки» Пугачов М.І. висвітлив 
питання робочої сили в сільській місцевості, розподіл земельних ресурсів та 
перспективи розвитку господарств найближчим часом. 
 
Директор інституту бізнесу НУБіП України Діброва А.Д. розповів про внесок 
сільського господарства у вирішення проблеми зайнятості населення, враховуючи 
структуру виробництва валової продукції сільського господарства за категоріями, 
навівши статистичні дані по різних напрямках життєдіяльності та виробництва в 
сільській місцевості. 
 
Завідуюча відділом економіки праці Інституту демографії та соціальних досліджень 
імені М.В.Птухи Лісогор Л.С. представила методичні підходи щодо прогнозування 
потреб економіки в робочій силі. 

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ДІАЛОГ В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ 
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Представники агрохолдингу «Мрія» Кожуховська А.О. і Дуфіна Ж.О. ознайомили 
учасників Круглого столу зі змінами потреб в кадрових ресурсах в сучасних умовах. 
 
Консультант компанії «Ернст & Янг» Сиротинська К.В. представила основні тенденції 
на ринку праці в аграрному секторі. 
 
Директор рекрутингового агентство Agrijob УКАБ, Євченко Е.В. розповіла про 
«вимоги» роботодавця і «навички» претендента - як досягти консенсусу. 
 
В ході обговорення були порушені основні проблеми кадрових питань різних 
напрямків агропромислового комплексу.  
 
Учасники круглого столу дійшли висновку, що питання, зберігаючи актуальність, 
потребує подальшого обговорення і дослідження, враховуючи сучасні тенденції, 
можливості, перспективи і потреби сільськогосподарського сектора економіки. 
 
Основний висновок, до якого прийшли експерти: виконання основного завдання 
національного рівня - збільшення виробництва і експорту товарної маси с/г продукції, 
зокрема зернових, на 15-20% від рівня 2011-2012 року неможливо без забезпечення 
АПК України кваліфікованими кадрами. 
 
Були визначені ключові проблеми ринку праці в АПК: 
1. Відсутність доступної і однакової для всіх учасників ринку прогнозної інформації 
про затребувані в АПК робочі місця і рівні кваліфікаційні вимоги до них. 
2. Невідповідність державної програми підготовки професійно-технічних кадрів 
реальному рівню технологій сучасного сільського господарства. 
3. Відсутність інфраструктури та соціального пакету відсікає від моделі «живу і 
працюю в селі» найбільш активну і здатну до навчання частину молоді, навіть за умови 
отримання хорошої грошової мотивації. 
 
Таким чином, ринок гостро потребує кваліфікаційних стандартів максимально 
близьких до потреб роботодавців, сучасних описів посад з однаковим функціональним 
наповненням, структурованих даних про поточний попит на фахівців, прогнозів про 
створення робочих місць. 
 
Наявність прогнозу і його комунікація до економічно активного населення у вигляді 
профорієнтації - є ключовим системним елементом регулювання ринку праці. У той же 
час він буде впливати на бізнес, який прагне отримати необхідну кількість кандидатів 
відповідної кваліфікації та активно пред'являти свою корпоративну соціальну 
відповідальність. Державні ж інститути, зможуть проводити зміни в програмах 
підготовки та перепідготовки, регулювати обсяги навчання фахівців, удосконалювати 
професійні стандарти, грунтуючись на реальні дані. 
 
З робочими матеріалами круглого столу можна ознайомитися на сайті Інституту 
розвитку аграрних ринків. 


