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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН

від 2 липня 2013 р. № 365
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних 
відносин щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину першу статті 16 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 1995 р., № 24, ст. 189) доповнити пунктом 12-11 такого змісту:
"12-11) погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, 

визначенихЗемельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій" щодо 
відповідності зазначеної документації водному законодавству".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 
3-4, ст. 27):

1) пункт "і" частини першої статті 15 виключити;
2) у частині першій статті 15-1:
у пункті "д" слова "та розмежуванні земель державної і комунальної власності" 

виключити;
доповнити пунктом "є-1" такого змісту:
"є-1) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим 

Кодексом";
3) частину четверту статті 20 виключити;
4) у статті 151:
частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Відповідний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування 
згідно із своїми повноваженнями у тижневий строк з дня реєстрації клопотання 
направляє:

оригінал клопотання з додатками до центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за місцем розташування 
земельної ділянки;

копію клопотання та додатків до нього до структурного підрозділу районної 
державної адміністрації у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить 
до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері 
містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури 
чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та 
архітектури.

Органи, зазначені в абзацах другому і третьому цієї частини, протягом десяти днів 
з дня одержання клопотання надають відповідному органу виконавчої влади, Верховній 
Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим або 
органу місцевого самоврядування висновок про погодження місця розташування об’єкта 
або про відмову в такому погодженні";

у частині одинадцятій слова "висновку Комісії" замінити словами "висновків, 
зазначених у частині восьмій цієї статті";

5) у статті 186-1:
частини другу - п’яту викласти в такій редакції:
"2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного 

пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт 
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будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається також на 
погодження до структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить 
до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері 
містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури 
чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та 
архітектури.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної 

ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в 
межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню з органом виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської 
державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища;

розташованої на території пам’яток культурної спадщини національного 
значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягає також 
погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони культурної спадщини;

розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам’яток 
культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах 
населених місць та інших землях історико-культурного призначення, крім випадків, 
зазначених в абзаці третьому цієї частини, підлягає також погодженню з органом 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, 
відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської 
державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини;

лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, 
а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим з питань лісового господарства;

водного фонду підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на 
території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим з питань водного господарства.

4. Розробник подає на погодження до органу, визначеного в частині першій цієї 
статті, за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, а до органів, зазначених у частинах другій і третій цієї 
статті, - завірені ним копії проекту.

5. Органи, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, зобов’язані протягом 
десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки або копії такого проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим 
листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову 
в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них 
нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері";

доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Органам, зазначеним у частинах першій - третій цієї статті, при погодженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати:
додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України "Про землеустрій";
надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями;

проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 4 -

Випуск 
№82

26 липня
2013 року

Кожен орган здійснює розгляд та погодження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки самостійно та незалежно від погодження проекту іншими 
органами, зазначеними у частинах першій - третій цієї статті, у визначений законом 
строк".

3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, 
ст.170):

1) статтю 28-1 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, 

визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо 
відповідності зазначеної документації лісовому законодавству";

2) пункт 2 статті 29-1 виключити;
3) частину першу статті 62 після другого речення доповнити новим реченням 

такого змісту:
"Висновки щодо використання земельних ділянок для цілей, не пов’язаних з 

веденням лісового господарства, надаються у порядку погодження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, визначеному Земельним кодексом України".

4. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної 
Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 15, ст. 228; 2010 р., № 10, ст. 107):

1) статтю 20 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, 

визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо 
відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та 
архітектури, охорони культурної спадщини";

2) статтю 21 доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, 

визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо 
відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони навколишнього 
природного середовища".

5. Пункт 22 частини другої статті 5 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини"(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; із змінами, 
внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI) викласти в такій 
редакції:

"22) погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, 
визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо 
відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони культурної 
спадщини".

6. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 
р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):

1) у статті 14:
пункт "б" після слів "участь у" доповнити словами "розробленні та";
пункт "г" викласти в такій редакції:
"г) здійснення сертифікації інженерів-землевпорядників, утворення 

Кваліфікаційної комісії та ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-
землевпорядників, Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів у порядку, 
визначеному законом";

2) статтю 61 виключити.
7. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної 

Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61, № 49, ст. 555; із змінами, внесеними законами України 
від 2 жовтня 2012 року № 5394-VI та від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

1) абзац одинадцятий частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
"створення документів Державного земельного кадастру";
2) статтю 9 доповнити частиною восьмою такого змісту:
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"8. Державна реєстрація земельних ділянок, обмежень у їх використанні, ведення 
поземельних книг, внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 
земельні ділянки здійснюються Державними кадастровими реєстраторами, які 
здійснюють свою діяльність за місцем розташування земельної ділянки (район, місто 
республіканського значення Автономної Республіки Крим, місто обласного значення)";

3) абзац восьмий частини першої статті 38 викласти в такій редакції:
"Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути 

виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором незалежно від території дії 
його повноважень".

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом
http://zakon.rada.gov.ua

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН

від 2 липня 2013 р. № 366
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

процедури відведення земельних ділянок

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 53-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Стаття 53-5. Порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації 

із землеустрою
Порушення посадовою особою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування встановленого 
законодавством строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою 
- тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, 
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 
3-4, ст. 27):

1) у статті 118:
у частині шостій:
у третьому реченні слова "викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші" 

виключити;
доповнити реченням такого змісту: "Верховній Раді Автономної Республіки Крим, 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам 
місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної 
власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, 
забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею";

частину сьому доповнити абзацом третім такого змісту:
"У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний 
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орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні 
ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, 
визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, 
то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель 
державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного 
строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду 
Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний 
орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового 
повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки";

2) у статті 123:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у 

користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами 
місцевого самоврядування.

Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у разі:

надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).
Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному 

земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", 
право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без складення 
документації із землеустрою.

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на 
підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості). У такому разі розроблення такої документації 
здійснюється на підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або 
органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 
цього Кодексу, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у 
користування, набуває право замовити розроблення такої документації без надання 
такого дозволу.

Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані 
будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що перебувають у державній чи 
комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті "а" частини другої 
статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування";

у частині другій:
у другому реченні абзацу другого слова "викопіювання з кадастрової карти 

(плану) або інші" виключити;
доповнити реченням такого змісту: "Верховній Раді Автономної Республіки Крим, 

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам 
місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної 
власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього 
Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією 
статтею";

частину третю після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний 
орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні 
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ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, 
визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із 
землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні у 
користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у 
місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення 
документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє 
Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки 
Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До 
письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

http://zakon.rada.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 474
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. 

№ 1251 і від 13 березня 2013 р. № 188

Кабінет Міністрів України постановляє :
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 “Про 

затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного 
податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів” (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 3, ст. 66, № 24, ст. 808) і від 13 березня 2013 р. № 
188 “Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний 
вісник України, 2013 р., № 24, ст. 808, № 35, ст. 1241) зміни, що додаються.

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 

1251 і від 13 березня 2013 р. № 188

1. У Положенні про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та 
маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251:

1) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
“3. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Міндоходів 

державним спеціалізованим підприємством Мінфіну (далі - підприємство-виробник).”;
2) абзаци третій - сьомий пункту 5 викласти в такій редакції:
“Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана 

продукція), вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій кольоровій гамі, для 
алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва - червоній, 
для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), 
імпортного виробництва - фіолетовій, для алкогольних напоїв, які є виноробною 
продукцією, імпортного виробництва - оранжевій, для тютюнових виробів вітчизняного 
виробництва (з фільтром та без фільтра) - зеленій, для тютюнових виробів імпортного 
виробництва (з фільтром та без фільтра) - синій кольоровій гамі.

На кожну марку наносяться такі реквізити:
слова “УКРАЇНА”, “МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ”, “ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ” 

(для тютюнових виробів);
позначення виду марки, що складається з початкових літер слів “алкоголь 

вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)” - “АВ ЛГП”, “алкоголь вітчизняний 
(виноробна продукція)” - “АВ ВП”, “алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)” -
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“АІ ЛГП”, “алкоголь імпортний (виноробна продукція)” - “АІ ВП”, “тютюн вітчизняний з 
фільтром” - “ТВ ЗФ”, “тютюн вітчизняний без фільтра” - “ТВ БФ”, “тютюн імпортний з 
фільтром” - “ТІ ЗФ”, “тютюн імпортний без фільтра” - “ТІ БФ”;

індекс регіону України (згідно з додатком), що відповідає місцезнаходженню 
виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної 
продукції), серія із чотирьох літер і шестизначний номер, два двозначних числа (місяць і 
рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне 
числа (рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів) через скісну 
риску та сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю 
продукції, з точністю до тисячного знака.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 188:
1) у пункті 2 цифри і слова “1 серпня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 

вересня 2013 р.”;
2) пункт 3 виключити;
3) у пункті 7:
в абзаці другому цифри і слова “20 липня 2013 р.” замінити цифрами і словами “25 

серпня 2013 р.”;
в абзаці третьому цифри і слова “1 серпня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 

вересня 2013 р.”;
4) зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та 

імпортного виробництва та зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів 
вітчизняного та імпортного виробництва, затверджені зазначеною постановою, викласти 
в такій редакції:

ЗРАЗКИ
марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного 

виробництва

Для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва
Для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана 

продукція)

Для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією

Для алкогольних напоїв імпортного виробництва
Для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана 

продукція)

Для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 9 -

Випуск 
№82

26 липня
2013 року

ЗРАЗКИ
марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного 

виробництва

Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром

Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва без фільтра

Для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром

Для тютюнових виробів імпортного виробництва без фільтра

”.
http://www.kmu.gov.ua

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 4 липня 2013 р. № 407
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 12 грудня 2012 

року № 766

Відповідно до статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів" та підпункту 7.230 підпункту 7 пункту 4 
Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою 
забезпечення раціонального використання водних біоресурсів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 12 грудня 2012 року № 766 "Про затвердження квот добування водних 
біоресурсів загальнодержавного значення у 2013 році"*, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 25 грудня 2012 року за № 2167/22479, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити у встановленому порядку 
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 - керівника 

апарату Сеня О.В.
* Повний перелік Змін до наказу дивіться на сайті Мінагрополітики.

www.minagro.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України «Про громадський контроль за використанням та охороною 
земель»

Номер, дата реєстрації: 2484а від 03.07.2013
Ініціатор: Народні депутати України Карташов Є.Г., Марцінків Р.Р., 
                                                                    Олійник В.М., Кайда О.П., Момот О.І.,
                                                                   Домбровський О.Г., Гузенко К.О.

Прийняття законопроекту «Про громадський контроль за використанням та 
охороною земель» дозволить задіяти з використанням досвіду зарубіжних країн, 
потенціалу громадських організацій у суттєвому поліпшенні якості здійснюваного 
контролю, зменшенні кількості порушень законодавства і корупційних діянь у земельній 
сфері, попередженні криміналізації ринку земель.

Оптимізація структури центральних органів виконавчої влади, що здійснюється, 
обумовила передачу контролю за землею від земельних органів до інспекційно-
контрольних органів. Внесення, у зв’язку з вказаним, суттєвих змін до правових норм 
регулювання контрольної діяльності диктує якнайшвидше врегулювання питань 
самоврядного і громадського контролю.

Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством, 
яке перебуває під особливою охороною держави. Ураховуючи основоположне значення 
землі у суспільстві, охорона її повинна здійснюватися правовими, організаційними, 
економічними та соціальними методами з запровадженням надійної системи контролю за 
землекористуванням.

Відповідно до Земельного кодексу України контроль за використанням та 
охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і 
громадянами земельного законодавства України.

Контроль поділяється на державний, самоврядний і громадський. Однак лише 
порядок здійснення державного контролю встановлено законом. Самоврядний і 
громадський контроль залишаються поза правовим регулюванням. Досі не затверджено і 
Положення про громадських інспекторів із контролю, що передбачено статтею 190 
Земельного кодексу України. В державі практично не функціонує громадський контроль 
за землекористуванням, оскільки об’єднання громадян і громадські організації 
виключено із сфери контролю, а громадських інспекторів немає.

Вказане обумовлює необхідність прийняття окремого закону з тим, щоб 
урегулювати ці питання шляхом створення комплексної системи контролю за 
землекористуванням.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі)»

Номер, дата реєстрації: 2505а від 04.07.2013
Ініціатор: Народні депутати України Івахів С.П., Єремеєв І.М., 
                                                                    Мартиняк С.В., Лабазюк С.П.

Метою законопроекту є створення належних умов для розвитку інфраструктури 
сільських населених пунктів.

Проблема забезпечення житлом громадян України гостро стоїть не тільки у містах, 
але і у сільській місцевості. 

Чинним законодавством передбачається приєднання до інженерних мереж 
суб’єктів природних монополій за рахунок замовників, що є значним фінансовим тягарем
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для населення, особливо в сільській місцевості, і як наслідок стримує індивідуальне 
житлове будівництво.

В той же час діючим законодавством передбачені пільги щодо приєднання до 
газових та електричних мереж замовників будівництва, які здійснюють будівництво 
доступного житла, проте на індивідуальних сільських забудовників зазначені пільги не 
поширюються. Таким чином, громадяни України, які проживають у сільській місцевості, 
мають менші можливості щодо реалізації своїх житлових прав.

Враховуючи наведене, пропонується передбачити пільги щодо приєднання до 
інженерних мереж та особливий порядок приєднання до газових та електричних мереж 
індивідуальних сільських забудовників, які постійно проживають в сільській місцевості і 
працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та 
організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що 
функціонують  у сільській місцевості, а також на підприємствах, в установах та 
організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, 
навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, розташованих у сільській 
місцевості.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок 
зерна в Україні» (щодо окремих аспектів функціонування Гарантійного фонду 
виконання зобов’язань за складськими документами на зерно)»

Номер, дата реєстрації: 2513а від 04.07.2013
Ініціатор: Народні депутати України Царьов О.А., Сабій І.М., Апостол М.В.

Даний проект Закону розроблений з метою забезпечення операторів ринку зерна 
ефективною системою гарантування виплат у разі неплатоспроможності зернових 
складів, з урахуванням оптимальної організаційної та фінансово-економічної побудови 
роботи Фонду. Серед цілей законопроекту також усунення зменшення можливої 
корупційної складової, зокрема через вилучення права Фонду позбавляти зернові склади 
сертифіката відповідності послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки, а 
також запровадження добровільної участі у Фонді для зернових складів, які не 
зберігають зерно, придбане за державний кошт.

У листопаді 2012 року Законом України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами 
на зерно» була регламентована діяльність спеціального фонду для операторів ринку 
зерна. 

Законом встановлено обов’язкова участь власників зерносховищ у Гарантійному 
фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – Фонд) і 
сплата внесків, які використовуватимуться для забезпечення виконання зерновими 
складами своїх зобов’язань перед поклажодавцями. 

Разом з тим, окремі норми, що стосуються функціонування Фонду, створять 
надмірний тягар для власників зерносховищ та призведуть до підвищення цін на зерно, 
та в результаті, на продукти харчування. При цьому реальних виплат, у разі проблем із 
розрахунками окремих операторів, учасники Фонду можуть не отримати. Тому окремі 
положення закону потребують доопрацювання як з юридичної, так і економічної точок 
зору. 

Зокрема, наразі незрозуміла процедура визначення неспроможності поставити 
зерно. У законі не вказано який орган визначає, що склад є неспроможним виконати свої 
зобов’язання. Також не визначено строк, протягом якого невиконання зобов’язань 
призводить до визнання складу неплатоспроможним. Необхідно прописати 
повноваження відповідного органу та чітко визначити строки настання неспроможності.

Законом не вирішено питання участі у Фонді орендарів зерносховищ. Натомість 
реальними розпорядниками зерносховища можуть бути орендарі (лізингоодержувачі). 
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Існує реальний ризик того, що орендар (лізингоодержувач) не виконає зобов’язань перед 
іншими учасниками ринку, знаючи, що вся відповідальність ляже на власника.

Обов’язковість участі всіх зернових складів у Фонді не відповідає міжнародній 
практиці. Гарантійні фонди не є універсально поширеною практикою в світі. Проте у 
країнах, де створені гарантійні фонди, участь у них, як правило, є добровільною. Зокрема 
у США гарантійні фонди існують лише в окремих штатах. Для прикладу, участь у 
Гарантійному фонду зерна в штаті Іллінойс (США) є добровільною. Існує фонд 
гарантування з 2003 року у Казахстані, проте участь у ньому також є добровільною. 
Тому, керуючись міжнародним досвідом, участь у Фонді варто зробити добровільною.

Викликає заперечення право Фонду позбавляти сертифіката відповідності послуг. 
Якість надання послуг та платоспроможність є різними категоріями, тому змішувати 
недоцільно. Крім цього, право Фонду позбавляти сертифікату може призвести до 
виникнення корупційних схем.

Чинними нормами передбачаються надмірні обсяги внесків до фонду, оскільки 
розрахунки прив’язані до складських документів на зерно і відповідно до його обороту, а 
не фактичного зберігання. Слід враховувати той факт, що на те саме зерно протягом доби 
може бути виписано кілька складських документів, а оборот зерна за цими документами 
може в багато разів перевищувати місткість зернового складу. За попередніми 
розрахунками, через значні розміри внесків, вартість зберігання зерна виросте 
щонайменше на 1,5 грн. (не враховуючи корупційну складову, яка, ймовірно, буде 
присутня при включенні елеватору до Фонду). Тому коректніше прив’язати внески до 
фактичної кількості задекларованого зерна. 

У зв’язку із цим виникла необхідність у розроблені проекту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо окремих 
аспектів функціонування Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 
документами на зерно), спрямованого на забезпечення ефективного функціонування 
системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до пункту 15 Перехідних положень 
Земельного кодексу України (щодо запобігання тіньовій торгівлі землями 
сільськогосподарського призначення)»

Номер, дата реєстрації: 2526а від 04.07.2013
Ініціатор: Народні депутати України Черняков В.В., Сабій І.М.

Проект розроблено з метою ліквідування прогалин в законодавстві, які дозволяють 
нелегальне відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до ст.13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, 
водні та інші природні ресурси, які є в межах території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права 
власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника 
здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, 
визначених Конституцією.

Відповідно до ст.14 Конституції України, земля є основним національним 
багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Відповідно до п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, громадяни 
України та юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки для ведення 
селянського (фермерського) господарства та іншого товарного сільськогосподарського
виробництва, а також громадяни України – власники земельних часток (паїв) не мають 
права до ухвалення законів «Про ринок земель» та «Про державний земельний кадастр»  
(але не раніше до спливу мораторію) продавати або іншим способом відчужувати 
належні їм земельні ділянки та земельні частки (паї), крім обміну на іншу земельну 
ділянку, передачі їх у спадщину та при викупі земель для суспільних потреб. Передача 
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земель товарного сільськогосподарського виробництва у спадщину та продаж їх лише 
органам влади для суспільних потреб при забороні купівлі-продажу є неринковим 
земельним обігом.

Використовуючи зазначену вище норму та норми ст. 635 Цивільного кодексу 
України, що передбачає укладення попереднього договору, сторони   якого   
зобов'язуються протягом  певного  строку  (у  певний  термін)  укласти  договір в 
майбутньому (основний договір) на умовах, установлених попереднім договором, 
сторони договору здійснюють нелегальне фактичне відчуження земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення. А за умовами попереднього договору, після вступу 
в дію Закону України «Про ринок земель», потрібно буде укласти основний договір. 
Проте земля вже фактично продається за умови укладення попереднього договору.

Чинне земельне законодавство, насамперед Земельний кодекс, базуються на 
конституційному положенні про примат закону в регулюванні відносин земельної 
власності. Згідно з даним положенням, право власності на землю набувається і 
реалізується виключно відповідно до закону. Також обов’язковою правовою ознакою 
земельного ринку має бути відповідність правочинів щодо земельних ділянок нормам 
законодавчих актів України. Використовуючи вимогу такої відповідності, як критерій 
оцінки земельного ринку, його можна поділити на легальний і нелегальний, або 
«тіньовий».

Саме в тіньовій сфері укладаються правочини, які не відповідають загальним 
вимогам норм законодавства. Особливо така невідповідність є в тих сферах правового 
регулювання, в яких домінують  норми-заборони як засоби впливу на учасників 
суспільних відносин. До таких сфер належить й ринок земель сільськогосподарського 
призначення, які використовуються для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

Через неналежну якість норм, які регулюють використання та охорону 
вказаного виду земель, юристи-практики намагаються використовувати недоліки цих 
норм для укладення правочинів, спрямованих на нелегітимний перехід права власності 
на товарні сільськогосподарські землі від однієї приватної особи до іншої. При цьому 
навіть не приховуються наміри таких правочинів.

Враховуючи матеріальну цінність земель сільськогосподарського призначення, їх 
значну площу та недосконалість законодавства, яке регулює їх правовий режим, існує 
велика загроза того, що, так званий ринок земель сільськогосподарського призначення на 
сьогодні може бути використаний певними бізнесовими структурами та лобістськими 
групами у владі для задоволення фінансових інтересів вузького кола осіб в обхід 
інтересів держави та українського народу, який і є номінальним власником землі. 

Тому потрібно ліквідувати наявні прогалини в законодавстві, які дозволяють 
реалізовувати тіньові схеми відчуження земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення. 

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України ««Про внесення змін до Закону України «Про особисте 
селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму»

Номер, дата реєстрації: 2530а від 04.07.2013
Ініціатор: Народні депутати України Бушко І.І., Бриченко І.В.,  Гайдош І.Ф.,                                            
                                                                    Ващук К.Т.
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте 

селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму» визначає 
особливості сільського зеленого туризму, як засобу реалізації державної політики 
зайнятості, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю.

Прийняття законопроекту сприятиме розвитку інфраструктури, зокрема, в малих 
та віддалених населених пунктах, комплексному розвитку сільських територій, а також 
підвищенню рівня доходів соціально вразливих груп сільського населення. 
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Під «сільським зеленим туризмом» у контексті статті 1 Закону України «Про 
особисте селянське господарство» (Закон № 742-IV, від 15.05.2003). слід розуміти 
специфічну форму послуг,  що надаються по забезпеченню відпочинку в приватних 
господарствах в сільської місцевості з використанням майна та трудових ресурсів членів 
особистого селянського підсобного господарства, природно-рекреаційних особливостей 
місцевості та культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону. Це один із видів 
самозайнятості населення, який піднімає роль краєзнавства, усереднює елементи 
активної діяльності і відпочинку, створює життєве середовище, наближене до природи. 
Зважаючи на сучасний стан соціально-економічного розвитку сільських територій, 
першочергове значення має соціальний аспект цієї діяльності. Тому сільський зелений
туризм розглядається як один із засобів отримання доходів сільським населенням, як 
компонент комплексного розвитку сільських територій і сільської інфраструктури, а 
також, як один із чинників стратегії подолання бідності у сільській місцевості. 
Вищенаведене надає підстави для визнання сільського зеленого туризму суспільно 
цінною і корисною сферою суспільних стосунків, який заслуговує на всіляку підтримку з 
боку держави.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про туризм» (Закон № 324/95-ВР від 
15.09.1995 р.), особливості здійснення окремих видів туризму визначаються законом. У 
статті 6 цього Закону передбачено, що розвиток екологічного (зеленого) та сільського 
туризму є пріоритетним напрямом державної політики у сфері туризму. Розвиток 
сільського туризму, як засобу реалізації державної політики зайнятості, передбачено 
пунктом 7 статті 16 Закону України «Про зайнятість населення». (Закон № 5067-VІ від 
05.07. 2012 р.). Відповідно до пунктів 3 і 7 Постанови Кабінету міністрів України № 297 
від 15.03.2006 р. «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення 
(проживання)» фізичні особи-власники або орендарі індивідуальних засобів розміщення 
мають право надавати такі послуги без їх державної реєстрації, як суб’єктів 
підприємницької діяльності, за умови, що кількість місць такого розміщення не 
перевищує 30. Програмним відомчим документом, предметом якого є сприяння розвитку 
цієї діяльності є Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 24 
від 18.01.2013 р. «Про затвердження Плану заходів Мінагрополітики України щодо 
розвитку сільського зеленого туризму на період до 2015 року». 

Втім, державна підтримка сільського зеленого туризму не реалізується 
достатньою, для забезпечення належних умов його розвитку, мірою. Через відсутність 
регулювання законом особливостей окремих видів туризму, що передбачено Законом 
України «Про туризм», виникають численні суперечки, за яких умов суб’єкти сільського 
туризму зобов’язані реєструватися як фізичні особи-підприємці, а отже, проводити 
обов’язкову сертифікацію та виконання інших дозвільних процедур. Для особистих 
селянських господарств, що не підлягають реєстрації як підприємці згідно з чинним 
законом та ведуть діяльність у сфері сільського туризму силами членів родини, які часто 
не мають інших джерел доходів, подібні вимоги є надмірно обтяжливими. Залишається 
неврегульованим і порядок оподаткування доходів від послуг сільського туризму, 
оскільки вони не обмежуються лише орендою житлових приміщень.

Вказані правові прогалини гальмують розвиток цього перспективного різновиду
діяльності, призводять до зменшення зайнятості, а отже, зменшення рівня доходів членів 
особистих селянських господарств і посилення соціальних проблем на селі. Такий стан 
речей створює підґрунтя для непорозумінь між сільськими господарями та
представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Надаючи 
підтримку сільському зеленому туризму слід мати на увазі також й ту обставину, що 
набрання чинності, згідно з умовами ВТО, з 2015 р. обмеження щодо реалізації продукції 
тваринництва особистими селянськими господарствами призведе до подальшого 
зниження доходів мешканців села.

http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України» щодо діяльності Аграрного фонду»

Номер, дата реєстрації: 2916/П від 04.07.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

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

1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» щодо діяльності Аграрного фонду, (реєстр. № 2916-д), 
поданий народним депутатом України О.А. Царьовим. 

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

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань 
створення фермерських господарств»

Номер, дата реєстрації: 2552а від 05.07.2013
Ініціатор: Народний депутат України Апостол М.В.

Проект Закону України підготовлено з метою спрощення процедури створення 
фермерського господарства. 

Статтею 7 Закону України «Про фермерське господарство» та статтею 118 
Земельного кодексу України визначено, що для отримання (придбання) у власність або в 
оренду земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності з метою ведення 
фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної 
адміністрації чи місцевої ради із заявою, до якої додаються документи, що 
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої 
в аграрному навчальному закладі. 

За загальноприйнятим визначенням, досвід роботи - це сукупність знань, уміння, 
які здобуваються в житті, на практиці. Статтею 48 Кодексу законів про працю України 
визначено, що основним документом про трудову діяльність працівника є трудова 
книжка. Однак запис у ній не може підтвердити наявний досвід роботи, а фіксує лише 
трудовий стаж.

Таким чином, редакція статті 7 Закону України «Про фермерське господарство” та 
статті 118 Земельного кодексу України в частині підтвердження досвіду роботи у 
сільському господарстві містить приховану корупціогенну норму та створює умови для 
здійснення районними або міськими державними адміністраціями або органами 
місцевого самоврядування корупційних правопорушень.

Перелік документів, що підтверджують відповідну професійну придатність особи, 
яка бажає створити фермерське господарство, має визначатися не центральним органом 
виконавчої влади у сфері аграрної політики, а безпосередньо у законі. Це дозволить не 
розширювати сферу відомчого нормотворення, збереже за законом провідну роль у 
регулюванні відповідних суспільних відносин, зробить більш зрозумілою інформацію 
про склад документів, які  вимагатимуть від осіб, які бажають створити фермерське 
господарство.

У зв’язку з цим потребує вилучення норма чинної редакції Закону України „Про 
фермерське господарство”, якою встановлено, що перелік документів, що підтверджують 
досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за 
поданням спеціально уповноваженого центрального  органу виконавчої влади у сфері 
аграрної політики, а також  законодавчого врегулювання питання вимог до стажу роботи 
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у сільському господарстві, достатнього для створення фермерського господарства, 
зокрема кількісних чи якісних критеріїв його визначення. 

Оскільки сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, вважаю, що 
три роки є періодом часу, достатнім для здобуття мінімально необхідних знань та вмінь з 
технологій  використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та 
тваринницької сільськогосподарської продукції. 

Також потребує законодавчого уточнення питання критеріїв для підтвердження 
наявності освіти, достатньої для створення фермерського господарства, з урахуванням 
навчально-професійних програм та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців для сільського господарства.

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про прийняття за основу проект Закону України «Про 
садівництво громадян»

Номер, дата реєстрації: 2481/П від 08.07.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України «Про садівництво громадян» внесений народними 

депутатами України Кириленком І.Г., Кравчуком В.П., Лунченком В.В., Апостолом М.В., 
Бриченком І.В. (реєстр. №2481 від 06.03.2013 року), прийняти за основу.

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про прийняття за основу проект Закону України «Про внесення 
змін до Земельного і Лісового кодексів України щодо утримання охоронних зон 
об’єктів передачі електричної енергії»

Номер, дата реєстрації: 2512/П від 08.07.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України «Про внесення змін до Земельного і Лісового кодексів 

України щодо утримання охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії» (реєстр. 
№2512 від 12.03.2013 року) внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу.

http://zakon.rada.gov.ua

Постанова «Про прийняття за основу проект Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» (щодо 
врегулювання питання членства)» 

Номер, дата реєстрації: 2557/П від 08.07.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про особисте 

селянське господарство» (щодо врегулювання питання членства) внесений народними 
депутатами України В.Деревляним, М.Апостолом, В.Бойком (реєстр. №2557 від 
19.03.2013 року), прийняти за основу.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення правового регулювання користування землею»

Номер, дата реєстрації: 2583а від 12.07.2013
Ініціатор: Народний депутат України Бондар В.В.
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Даний проект Закону розроблений з метою досягнення оптимального правового 
регулювання відносин користування земельними ділянками, зокрема на умовах оренди 
земель сільськогосподарського п р и з н а ч е н н я  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, шляхом конкретизації відповідних норм чинного 
законодавства з метою створення можливості їх використання як норм прямої дії; 
узгодження окремих норм закону між собою та з іншими законодавчими актами. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу 
України» від 20.11.2012 р. № 5494-VI внесено зміни до пункту 15 розділу X «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України. Зазначена норма передбачає, що до набрання 
чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 
січня 2016 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних 
капіталів господарських товариств та не допускається купівля-продаж земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення. Таким чином, вже протягом тривалого часу діяв і 
продовжує діяти мораторій (заборона на відчуження та зміну цільового призначення 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення). За таких обставин відносини 
оренди земель сільськогосподарського призначення набули найвищого ступеню 
актуальності.

Оренда земель сільськогосподарського призначення на практиці є по суті єдиною 
формою землекористування, яка забезпечує функціонування та розвиток аграрної галузі 
економіки України. Належне правове регулювання орендних відносин є запорукою 
стабільності малих, середніх та великих сільськогосподарських підприємств незалежно 
від форми власності.

Згідно з наявними статистичними даними, у власності громадян України 
знаходиться понад 80 % від загальної площі ріллі, що складає близько 27 млн. гектарів 
земель. Загалом же у власності перебуває більше 30 млн. гектарів сільськогосподарських 
угідь, що відповідає більше ніж 70 % від усіх сільськогосподарських угідь України. 
Вказані дані додатково підтверджують нагальну необхідність вдосконалення 
законодавчого забезпечення орендних відносин в цій галузі, високе значення побудови 
прозорого і справедливого правового поля.

Через існуючі штучні обмеження реалізації права власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, ця галузь відносин зазнала серйозного негативного 
впливу: збільшення корупційних проявів в процесі державної реєстрації та аукціонів; 
укорінення фактів та «схем» протиправних угод, з метою прихованої зміни власника 
землі, або зміни її цільового призначення; «рейдерські атаки», спрямовані на 
протиправне захоплення контролю над сільськогосподарськими угіддями; недбале 
ставлення до родючості земель та втрата основних цінних біохімічних та енергетичних 
властивостей ґрунтів в результаті некваліфікованого використання 
сільськогосподарських угідь.

Крім того, недостатньо врегульованим залишено важливе питання захисту прав та 
законних інтересів учасників правовідносин при спадкуванні земель та забезпечення 
належного збереження земель до передання спадкоємцю або визнання їх відумерлою 
спадщиною.

Також досить гострою є проблема законодавчого забезпечення охорони земель. 
Приблизно 1,5 мільйони гектарів ріллі не використовуються протягом термінів, що 
перевищують один рік.

Основною причиною такої ситуації є те, що власниками значних обсягів земель 
сільськогосподарського призначення є громадяни похилого віку, які через стан свого 
здоров’я та відсутність економічних можливостей не можуть здійснювати належну 
обробку землі та забезпечувати збереження родючості ґрунтів. Крім того, великих 
обсягів набуло отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 
спадщину особами, що проживають у містах та на великих відстанях від успадкованої 
землі, через що такі власники здебільшого не мають зацікавленості у використанні та 
охороні належних їм земель.
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Недостатнє законодавче стимулювання орендних відносин в галузі 
сільськогосподарського виробництва створює атмосферу невпевненості у власників 
земель та землекористувачів, що призводить до практики укладання короткострокових 
договорів оренди земель, що, в свою чергу, не сприяє підвищенню інвестиційної 
привабливості агропромислового виробництва, відповідальному господарюванню на 
землі, здійсненню цілеспрямованих видатків на заходи з охорони земель в 
довгостроковій перспективі. Наслідком такої ситуації є щорічне зростання площ земель, 
які зазнали впливу ерозії. На даний час, в окремих регіонах України землі, охоплені тією 
або іншою формою ерозії, складають понад 20 % від загальної площі 
сільськогосподарських земель.

Вдосконалення законодавства щодо оренди земель сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва є необхідною 
умовою для забезпечення захисту прав та законних інтересів дуже широкого спектру 
учасників правовідносин, сприяння ефективному реформуванню сільського господарства 
в Україні, а також опосередковано впливає на добробут населення України та 
продовольчу безпеку Держави.

Крім того, земельне законодавство України зазнало суттєвих змін, пов’язаних із 
оформленням прав на землю (не тільки сільськогосподарської, йдеться про усі категорії), 
у тому числі права користування нею на різних правових підставах (оренда, сервітут, 
емфітевзис, суперфіцій, оренда частки (паю) тощо). Проте, в цій частині законодавчі акти 
потребують подальшого узгодження нормативних приписів між собою, а також 
реагування на ті проблемні питання, які виявляє практика правозастосування. Згідно з 
рейтингом простоти ведення бізнесу “Doing Business 2013”, який заснований на даних за 
2011-2012 роки, Україна знаходиться на 149-му місці з 185 країн за простотою реєстрації 
власності. Рейтинг розраховувався виходячи зі складності процедур, витрат часу та 
вартості. Таким чином, в Україні було потрібно пройти цілих 10 процедур для реєстрації 
власності, середні витрати часу на реєстрацію власності становили 69 днів, а вартість 
реєстрації – 3,7 відсотка від вартості майна, повідомляє газета “Сегодня” (№ 100 від 
14.05.2013).

Враховуючи наведене, виникла необхідність в розроблені проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
правового регулювання користування землею».

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходу при наданні в  оренду сільськогосподарських угідь та 
вдосконалення окремих норм податкового законодавства»

Номер, дата реєстрації: 2584а від 12.07.2013
Ініціатор: Народний депутат України Бондар В.В.

Даний проект Закону розроблений з метою досягнення оптимального правового 
регулювання відносин користування земельними ділянками, зокрема на умовах оренди 
земель сільськогосподарського п р и з н а ч е н н я  для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, шляхом запровадження податкових пільг для 
власників таких земельних ділянок у разі надання їх в оренду третім особам для ведення 
сільськогосподарського виробництва. 

В Україні на сьогодні оренда земель сільськогосподарського призначення є по 
суті єдиною формою землекористування, яка забезпечує функціонування та розвиток 
аграрної галузі економіки України. Це пов’язано із тим, до набрання чинності законом 
про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, 
забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів 
господарських товариств та не допускається купівля-продаж земельних ділянок 
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сільськогосподарського призначення. За таких обставин відносини оренди земель 
сільськогосподарського призначення набули найвищого ступеню актуальності. 

У той же час, в Україні є досить поширеною ситуація, коли власники земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення не надають землю в користування третім 
особам, не займаючись її обробкою самостійно. В такій ситуації необхідним є 
запровадження відповідних стимулів для запобігання випадкам невикористання землі, 
створення необхідних передумов, за яких власник земельної ділянки, який не має наміру 
обробляти її самостійно, передавав би її для використання за цільовим призначенням. Як 
засіб такого стимулювання пропонується введення податкових пільг із плати на землю та 
податку на доходи фізичних осіб для тих власників земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, які надають їх в оренду третім особам для ведення 
сільськогосподарського виробництва.

Крім того, потребують уточнення окремі норми Податкового кодексу України, 
через неоднозначність яких формується суперечлива практика їх застосування, зокрема, 
щодо визначення моменту виникнення податкових зобов’язань із плати на землю у разі 
оренди земель комунальної або державної власності, а також вимог щодо підтвердження 
правових підстав користування землею сільськогосподарськами товаровиробниками для 
цілей визначення об’єкта оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком.

Враховуючи наведене, виникла необхідність в розроблені проекту Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу при 
наданні в оренду сільськогосподарських угідь та вдосконалення окремих норм 
податкового законодавства».

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України  щодо 
припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та 
організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або 
галузевих академій наук»

Номер, дата реєстрації: 2587а від 15.07.2013
Ініціатор: Кабінету Міністрів України Азаров М.Я.

З метою врегулювання процедури припинення права постійного користування 
земельними ділянками державної власності підприємств, установ та організацій, що 
перебувають у віданні Національної та галузевих академій наук, пропонується внести 
зміни до Земельного кодексу України  в частині добровільної відмови від права 
користування земельними ділянками та вилучення їх за рішенням Кабінету Міністрів 
України.

Проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України  щодо 
припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та 
організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України та галузевих 
академій наук» розроблено на виконання пункту 13 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 19.01.2011 № 148 «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни»

Земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Національної 
та державних галузевих академій наук, відповідно до статті 84 Земельного кодексу 
України (далі – Кодекс) належать до земель державної власності і не можуть 
передаватись у приватну власність.

Вилучення відповідних земельних ділянок згідно зі статтею 5 Закону України 
«Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, 
галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» може здійснюватися лише 
за згодою Президії Національної академії наук України та президій галузевих академій 
наук відповідно до Кодексу.

http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України ««Про внесення змін до деяких законів України щодо 
державного регулювання ринку засобів захисту рослин»

Номер, дата реєстрації: 3008 від 23.07.2013
Ініціатор: Народний депутат України Пилипенко В.П.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
державного регулювання ринку засобів захисту рослин»  розроблений з метою 
удосконалення правового регулювання у сфері обігу засобів захисту рослин, вирішення 
ряду проблем, що виникли на аграрному ринку України та усунення адміністративних 
бар’єрів щодо ведення бізнесу в Україні.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про захист рослин» від 
17.02.2011 р. № 3042-VI Закон України «Про захист рослин» було доповнено, зокрема, 
статтею 16-1 та статтею 16-2.

Статтею 16-1 Закону у чинній редакції встановлено обов’язок імпортерів засобів 
захисту рослин отримувати погодження на ввезення на територію України кожної партії 
засобів захисту рослин. Рішення про видачу або відмову у видачі вказаного погодження 
повинно прийматися Головною державною інспекцією захисту рослин протягом 10 днів з 
дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Статтею 16-2 чинної редакції Закону передбачено, що погодження на ввезення на 
територію України засобів захисту рослин видається після проведення їх аналітичних 
досліджень, які проводяться спеціалізованими територіальними лабораторіями 
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин.

Існуючий порядок погодження на ввезення на територію України засобів захисту 
рослин спричиняє виникнення ряду проблем на аграрному ринку України, зокрема, на 
ринку засобів захисту рослин.

Так, значні обсяги засобів захисту рослин, що імпортуються в Україну, недостатня 
кількість спеціалізованих, сертифікованих та відповідно обладнаних лабораторій, 
здатних забезпечити відповідні аналітичні дослідження, нестача кваліфікованих фахівців 
призводять до перенавантаження лабораторій, невчасної видачі погоджень на ввезення 
на територію України засобів захисту рослин та затримок у митному оформленні товарів.

Разом з тим, до моменту отримання відповідних погоджень суб’єкти 
господарювання фактично позбавлені можливості здійснювати власну господарську 
діяльність, пов’язану з введенням в обіг засобів захисту рослин на території України.

Відтак, положення Закону України «Про захист рослин» від 14.10.1998 р. № 180-
XIV щодо необхідності проведення аналітичних досліджень кожної окремої партії 
засобів захисту рослин, що ввозяться на територію України, та необхідності отримання 
погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин, не відповідають 
принципам державної політики сприяння розвитку підприємництва в Україні.

Зокрема, положення статей 16-1 та 16-2 Закону України «Про захист рослин» від 
14.10.1998 р. суперечать принципам одного з п’яти основних стратегічних перетворень, 
передбаченим Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010 р., затвердженою 
Президентом України, а саме принципу «формування режиму максимального сприяння 
бізнесу шляхом зменшення втручання держави в економіку, зниження адміністративних 
бар'єрів для його розвитку, модернізації податкової системи й поглиблення міжнародної 
економічної інтеграції України».

Необхідність отримання погодження на ввезення на територію України кожної 
партії засобів захисту рослин є адміністративним бар’єром для виходу на український 
ринок імпортованих засобів захисту рослин.

Вищевикладене може спричинити вкрай негативні наслідки, зокрема, для 
забезпечення врожайності сільськогосподарських культур, особливо напередодні 
весняної посівної кампанії, якості зібраного врожаю й, відповідно, обсягів експорту 
продукції аграрного сектору економіки, позицій України на зовнішніх аграрних ринках 
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та рівня надходжень до державного бюджету у вигляді податків та зборів внаслідок 
зменшення обсягів легального імпорту засобів захисту рослин. 

Відтак, встановлення необхідності отримання погодження на ввезення на 
територію України засобів захисту рослин не відповідає меті Закону України «Про 
захист рослин» від 14.10.1998 р. № 180-XIV, а саме, меті забезпечення захисту рослин. 
Крім того, погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин не 
відповідають задекларованій меті боротьби із потраплянням фальсифікованої продукції 
на ринок,адже здійснення державного контролю лише щодо пестицидів та агрохімікатів, 
які ввозяться на митну територію України, є недостатнім з точки зору ефективності 
боротьби із фальсифікатом, оскільки не враховує можливості нелегальних поставок цієї 
продукції, а також можливості виробництва неякісних пестицидів та агрохімікатів із 
окремих компонентів в Україні. 

Разом з тим, встановлена Законом України «Про захист рослин» мета щодо 
недопущення ввезення на територію України заборонених, непридатних і неякісних 
засобів захисту рослин вже передбачена положеннями чинного законодавств та 
досягається без проведення аналітичних досліджень кожної партії засобів захисту 
рослин, що ввозяться на територію України, та без отримання погодження на ввезення на 
територію України засобів захисту рослин. Адже визначення якісних показників засобів 
захисту рослин відбувається не під час видачі погодження, а в ході державної реєстрації 
засобів захисту рослин. Відповідно, необхідність у додаткових засобах контролю у 
вищезгаданих цілях у вигляді надлишкових дозвільних документів відсутня.

Відповідно, погодження на кожну окрему партію засобів захисту рослин, що 
ввозиться на територію України, є інструментом тотального державного контролю при 
ввезенні зареєстрованих та, відповідно, вже визнаних в Україні засобів захисту рослин. 
На додаток, видача таких погоджень є значним ускладненням процедур легального 
імпорту оригінальних засобів захисту рослин, що фактично означає стимулювання 
подальшого виробництва та поширення фальсифікованих засобів захисту рослин 
всередині Україні. З огляду на вищевикладене, положення ст. 16-1 та ст. 16-2 Закону 
України «Про захист рослин» не відповідають принципу пропорційності, який є 
обов’язковою складовою верховенства права.

Крім того, отримання погодження при ввезенні засобів захисту рослин суперечать 
вимогам СОТ (за правилами якого умови для торгівлі імпортними товарами не можуть 
бути гіршими ніж умови для вітчизняних). 

Вищезгадане положення також суперечить ч. першої Розділу III 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 р. №1629-IV, 
яка передбачає обов’язковість врахування вимог законодавства ЄС під час нормо 
проектування, оскільки ані країни-члени ЄС, ані інші держави з розвиненою економікою 
не мають практики погодження кожної імпортованої партії засобів захисту рослин. 

До того ж, у ст. 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-
ХІІ від 16.04.1991 р. зазначається, що суб'єкти господарської діяльності України та 
іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності керуються такими принципами, зокрема, принципом юридичної рівності і 
недискримінації, що полягає, зокрема, у забороні будь-яких, крім передбачених цим 
Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності 
за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; у неприпустимості 
обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим 
Законом.

Оскільки погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин по 
суті є документом дозвільного характеру, форма якого затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження порядків видачі погодження на ввезення на 
територію України засобів захисту рослин, сертифіката відповідності 
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сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо 
вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів і 
сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів» від 
28.12.2011 р. № 1378, з метою усунення надмірних чи невиправданих механізмів 
регулювання сфери господарської діяльності в рамках Програми економічних реформ на 
2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, 
погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин потребує 
виключення з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності, затвердженому Законом України «Про Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності». Адже надмірна кількість документів 
дозвільного характеру, отримання яких вимагається чинним законодавством від суб'єктів 
господарювання для здійснення того чи іншого виду господарської діяльності, значно 
ускладнює умови ведення бізнесу, лягає на підприємців додатковим регуляторним 
тягарем.

Виходячи з викладеного вище, положення Закону України «Про захист рослин» 
від 14.10.1998 р. № 180-XIV щодо необхідності отримання погодження на ввезення на 
територію України засобів захисту рослин та щодо необхідності проведення аналітичних 
досліджень кожної партії засобів захисту рослин, що ввозяться на територію України, є 
недоцільними, а відтак, повинні бути скасовані.

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо розвитку тваринницької галузі агропромислового комплексу)»

Номер, дата реєстрації: 3022 від 24.07.2013
Ініціатор: Народні депутати України Опанащенко М.В., Фабрикант С.С., 
                                                                   Кіссе А.І., Михайленко О.Д., Негой Ф.Ф. 
Метою законопроекту є створення умов для влаштування та подальшої роботи 

нового суб’єкту молочного ринку – центру заготівлі молока.  
Законопроектом визначається правовий статус суб’єкта господарювання, який 

через центри заготівлі молока буде проводити діяльність з доїння корів, що утримуються 
населенням, первинної обробки молока сирого і тимчасового зберігання молочної 
сировини, з подальшим постачанням молочної сировини  молокопереробним 
підприємствам.

Галузь тваринництва є пріоритетним напрямком державної підтримки сільського 
господарства.

Нинішня структура агропромислового комплексу, що склалася в Україні, 
характеризується зростанням обсягів використання зрошуваних земель великими 
сільськогосподарськими підприємствами, які займаються вирощуванням 
високорентабельних зернових та олійних культур, а плодоовочева та м’ясо-молочна 
продукція, виробництво якої вимагає більших трудозатрат та початкових вкладень, 
виробляється особистими домогосподарствами. 

80% поголів’я ВРХ утримується приватними домогосподарствами. Нарощування 
поголів’я ВРХ буде найбільш ефективним та економічно обґрунтованим на базі 
приватних домогосподарств. Результат аналізу статистичних даних за останні 10 років 
свідчить про те, що потенціал приватного сектору тваринництва на 15-20% перевищує 
наявну кількість утримуваної худоби.

Молочна сировина в Україні закуповується виробниками із двох джерел: 20% -
крупнотоварні  ферми, 80% - індивідуальні господарства.

Навіть за такого співвідношення обсягів індивідуальні господарства знаходяться у 
програшному становищі. В першу чергу, через зниження якості молока під час доїння. 
Використання доїльних апаратів – це просто засіб полегшення процесу доїння, але не 
вирішує проблеми втрати якості молока. 
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Основними причинами зниження якості продукції є:
ручне доїння,
відсутність можливості за короткий час охолодити молоко до оптимальної 

температури зберігання,
відсутність контролю за якісними характеристиками молока (жирністю, 

кислотністю, наявністю соматичних клітин і т.д.).
Кожне домогосподарство окремо є для молокопереробного підприємства 

ненадійним партнером, який не може забезпечити ні постійних безперебійних поставок 
продукції, ні стабільної якості молока. Від цього програють обидві сторони. Люди 
змушені віддавати молоко за демпінговими цінами, які навіть не покривають їх витрат на 
утримання худоби. А переробники, закуповуючи молоко у індивідуальних господарств, 
не можуть бути впевнені у безперебійності поставок і нормальній якості продукту. 

Для молокопереробних підприємств збір молока у розрізнених домогосподарств 
також пов'язаний з додатковими витратами – великі протяжності маршрутів молоковозів, 
значний відсоток відбраківки неякісної продукції.

За підсумком, ми отримуємо парадоксальну ситуацію, коли монополісти 
молочного ринку – громадяни – не можуть відстояти  нормальну закупівельну ціну на 
молоко.

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» створив правові 
передумови для створення та успішної діяльності сільськогосподарських кооперативів в 
Україні.

Дрібному приватному сектору тваринництва для успішного конкурування на 
молочному ринку необхідне об’єднання у кооперативи. Тоді розрізнені 
домогосподарства стають конкурентоспроможним постачальником, який може 
гарантувати стабільну якість продукції та безперебійність поставок. 

Але, стосовно саме молочного напрямку тваринництва, слід відзначити, що для 
отримання продукції (молока) належної якості необхідне дотримання певного режиму 
доїння корів, охолодження та зберігання молока. Створення належних умов для цього 
потребує значних капіталовкладень на придбання високотехнологічного обладнання, 
його монтаж.

Тому навіть об’єднання власників худоби у кооператив цю проблему не вирішує:
-   власні фінансові ресурси громадян-членів кооперативу вкрай обмежені,
- кооператив не має можливості залучати банківські кредити через відсутність 

майна, яке може стати для банківської установи належним забезпеченням повернення 
кредиту.

Специфіка виробництва молока передбачає збереження його якості і товарності 
лише за наступних умов:

- виконання переддоїльної підготовки тварин та контроль їх фізичного стану,
- мінімізація контакту молока з повітрям,
- контроль якості молока до початку доїння,
- швидке охолодження та спеціальні умови зберігання молока,
- спеціальний режим промивки, дезінфекції та очищення доїльного обладнання, 

трубопроводів, ємностей для зберігання молока.
Виконання цих вимог при ручному доїнні або доїнні на міні-доїльних апаратах –

неможливе, оскільки за таких способів доїння не виконується жодна з вимог.
В Україні існує так звана «традиція» збору молока від населення: здоївши корову, 

господарка виносить молоко у льох, де воно у відрі чи іншій ємності стоїть до ранку; 
вранці приїжджає молоковоз і це молоко виливається у загальну цистерну. Така схема 
провокує безвідповідальне відношення людей як до доїння, так і до зберігання молока, а 
приймальників – до якості молока.

Проблема якості молока має державний масштаб. Низька якість сировини закриває 
молочній продукції, виробленій вітчизняними молокопереробними підприємствами, 
вихід на експортні поставки, що значно звужує можливості таких підприємств. 
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Виходячи з існуючої ситуації, найбільш ефективним є розподіл функцій щодо 
вироблення та заготівлі молока. Вироблення молока може здійснюватися окремими 
домогосподарствами або кооперативом громадян - власників ВРХ, який буде 
ґрунтуватися виключно на засадах необхідності формування товарних партій 
сільськогосподарської продукції. При цьому функцію попередньої обробки (фільтрації, 
охолодження) та тимчасового зберігання молока може виконувати окремий суб’єкт 
господарювання.  

Виконання заготівлі молока суб’єктом господарювання (підприємство, приватний 
підприємець) буде здійснюватися шляхом організації центру збору молока, який буде 
включати:

- доїльний зал, укомплектований новітнім обладнанням, 
- ємності для швидкого охолодження і зберігання молока без втрати його якісних 

показників,
- сучасні системи управління стадом, що дозволяють визначити надої по кожній 

тварині окремо – кожне домогосподарство матиме змогу отримувати оперативну 
інформацію про надої своєї тварини. 

Таким чином під контролем однієї особи буде знаходитись якість молока на всіх 
етапах: від переддоїльної підготовки тварин до первинної обробки та тимчасового 
зберігання молока. 

Молочну сировину (молоко, що пройшло первинну обробку) центр заготівлі 
молока реалізовуватиме молокопереробним підприємствам.

Договірні відносини центру заготівлі молока з громадянами – власниками худоби 
захистять їх інтереси стосовно цінової політики та забезпечать гарантований збут 
молока. Закупівельні ціни на молоко будуть таким чином більш контрольовані та 
регульовані – держава зможе повної мірою захистити інтереси приватних власників ВРХ.

Центр заготівлі молока при реалізації молочної сировини вступає в комерційні 
договірні відносини з молокопереробним підприємством. За яких кожна зі сторін має 
чітко регламентовані права і обов’язки. Основні з яких: забезпечення якості молочної 
сировини та її гарантованих поставок з боку центра заготівлі молока, належна оплата за 
отриману молочну сировину – з боку молокопереробного підприємства.

Центр заготівлі молока, за умови надання йому статусу сільськогосподарського 
підприємства з належним спеціальним режимом оподаткування, стане повноцінним 
учасником молочного ринку. Необхідність застосування ним спеціального режиму 
оподаткування зумовлена специфікою його господарювання. Його постачальниками є 
громадяни – неплатники ПДВ, а покупцями – молокопереробні підприємства, для яких 
дуже важливим є отримання податкового кредиту з ПДВ із закупівлі матеріалів та 
сировини. Тому центр заготівлі молока буде мати лише податкові зобов’язання із 
зазначеного податку. Спеціальний режим оподаткування дасть можливість беззбиткової 
роботи центру заготівлі молока та забезпечить його конкурентне становище на 
молочному ринку.

Перевагами такого варіанту господарювання є:
1) можливість прийняття підприємством виважених та оперативних рішень щодо 

ведення діяльності. У той час, як у кооперативі, який включає велику кількість членів, 
досить складно вирішувати питання щодо фінансування та ведення діяльності центру 
заготівлі молока,

2) підприємство, для якого центр заготівлі молока буде основним видом 
господарської діяльності, буде зацікавлене у пошуках більш ефективних методів роботи, 
модернізації обладнання, що буде значно підвищувати ефективність його діяльності,

3) для фінансування капітальних витрат на обладнання та будівництво центру 
заготівлі молока у підприємства є більше можливостей залучення кредитних та інших 
фінансових ресурсів, оскільки така форма ведення діяльності є звичною та зрозумілою 
для фінансових, банківських установ, вітчизняних та закордонних інвесторів.

http://zakon.rada.gov.ua
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
01.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів»

Проект постанови "Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів" (далі – проект постанови) розроблено з метою приведення 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 року № 272 (далі - Порядок), у 
відповідність до вимог Бюджетного кодексу України, вдосконалення Порядку в частині 
уточнення вимог до кооперативів-учасників конкурсного відбору, умов та критеріїв 
визначення переможців конкурсного відбору.

Розробник: Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.

Зазначений проект постанови розміщено на сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України 01 липня 2013 року (www.minagro.gov.ua, розділ"Регуляторні 
акти").

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

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

Метою прийняття проекту постанови є вдосконалення механізму надання 
державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам шляхом 
створення та розвитку матеріально-технічної бази.

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів пропонується шляхом 
внесення змін до діючого Порядку в частині визначення бюджетної програми, за якою 
здійснюватиметься фінансування, та уточнення вимог до кооперативів - учасників 
конкурсного відбору.

У Законі України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" відсутня 
бюджетна програма "Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів", механізм використання коштів якої визначено постановою Кабінету 
Міністрів України від 09 березня 2011 року № 272 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі – Порядок).

Одночасно у Державному бюджеті України на 2013 рік передбачено бюджетну 
програму 2801180 "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі" та 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 року № 104 затверджено 
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки заходів в агропромисловому комплексі, серед напрямів використання 
бюджетних коштів якого передбачено підтримку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів.

Крім того, діючий Порядок потребує вдосконалення в частині уточнення 
найменування розпорядників коштів нижчого рівня, мети, завдання, порядку здійснення 
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казначейського обслуговування і заходів впливу у разі невиконання бюджетної 
програми, вимог до кооперативів - учасників конкурсного відбору.

З метою вдосконалення діючого Порядку та приведення його у відповідність до 
вимог Бюджетного кодексу України Міністерством аграрної політики та продовольства 
України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" (далі – проект постанови).

www.minagro.gov.ua

01.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2007 року № 191»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу “Про визнання 
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 
2004 року № 191” Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191” підготовлено на виконання 
листа Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 щодо переліку 
нормативно-правових актів, зареєстрованих у Мін’юсті, що підлягають перегляду та 
приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191” 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:

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

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11E-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність наказ та 
приведення у відповідність до чинного законодавства України.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України від 19 грудня 1995 року № 
481/95-ВР “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” передбачено, що 
суб’єкти підприємницької діяльності, які одержали передбачені цим Законом ліцензії на 
виробництво або на право імпорту, експорту і оптової торгівлі (крім ліцензій на право 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами), подають органу, 
який видає ліцензії, щомісячно, до 10 числа місяця, що настає за звітним, звіт про обсяги 
виробництва (імпорту) та/або реалізації продукції. Форма звіту встановлюється органом, 
який видає ліцензії, за погодженням з експертно-консультаційною комісією з питань 
державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів.
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На виконання частини третьої статті 16 Закону України від 19 грудня 1995 року № 
481/95-ВР наказом Державної податкової адміністрації від 13 жовтня 2005 року № 449 за 
погодженням з Держкомстатом України затверджено форми звітів № 1-РС “Звіт про 
обсяги виробництва та реалізації спирту”, № 2-РС “Звіт про обсяги виробництва та 
реалізації алкогольних напоїв” та № 3-РС “Звіт про обсяги виробництва та реалізації 
тютюнових виробів”.

Зазначеними формами звітності передбачено надання Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів інформації 
щодо обсягів виробництва та відпуску спирту, алкогольних напоїв (у тому числі на 
внутрішній ринок та експорт) в розрізі видів алкогольної продукції, виробників та 
областей, залишків зазначеної продукції на початок та кінець звітного місяця в місцях 
зберігання.

Проект наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191” підготовлено з метою 
визнання таким, що втратив чинність наказ на виконання доручення Кабінету Міністрів 
України від 20 лютого 2013 року № 34974/3/1-12, листів Міністерства юстиції України 
від 31 січня 2013 року № 9825-0-4-11/10.1, від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 та 
виконання вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

www.minagro.gov.ua

01.07.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики України від 04 червня 2007 року № 381»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу “Про визнання 
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 04 
червня 2007 року № 381” Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.

Проект наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України від 04 червня 2007 року № 381” підготовлено на виконання 
листа Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 щодо переліку 
нормативно-правових актів, зареєстрованих у Мін’юсті, що підлягають перегляду та 
приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України від 04 червня 2007 року № 381” 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:

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

E-mail: market@minapk.gov.ua.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
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Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність та 
приведення у відповідність до чинного законодавства України.

Наказ Міністерства аграрної політики України від 04 червня 2007 року № 381 “Про 
затвердження Положення про використання спеціальних технічних пристроїв при 
відпуску спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для потреб підприємств –
виробників продуктів органічного синтезу”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 18 червня 2007 року за № 666/13933, було підготовлено відповідно до статті 3 
Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” та 
на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 року № 
788 “Деякі питання обігу спирту етилового денатурованого (спирту технічного)”, 
відповідно до якого Міністерству аграрної політики України було доручено установити 
контроль за забезпеченням спеціальними технічними пристроями, які фіксують в 
електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання денатуруючи добавок на 
державних підприємствах.

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України втратив чинність Закон 
України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 156 
“Про затвердження переліку виробників спирту етилового денатурованого (спирту 
технічного) та щорічних квот на відвантаження такого спирту для потреб підприємств, 
що виробляють продукти органічного синтезу” втратила чинність постанова Кабінету 
Міністрів України від 06 червня 2006 року № 788 “Деякі питання обігу спирту етилового
денатурованого (спирту технічного)”.

Проект наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України від 04 червня 2007 року № 381” підготовлено з метою 
визнання таким, що втратив чинність наказ на виконання доручення Кабінету Міністрів 
України від 20 лютого 2013 року № 34974/3/1-12, листів Міністерства юстиції України 
від 31 січня 2013 року № 9825-0-4-11/10.1, від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 та 
виконання вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

www.minagro.gov.ua

03.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких наказів Міністерства аграрної політики України»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів Міністерства  аграрної політики України" Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 
квітня 2011 року № 500/2011.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  разом з 
аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: 
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http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за 
адресою: http://www.disgu.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:

Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ,  вул. Баумана, 9/12, E-mail: tylyza@meta.ua, тел./факс (044) 232-94-37
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

Проект наказу підготовлений з метою приведення нормативно-правових актів у 
відповідність із чинним законодавством.

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-19/9/ та 
доручення Кабінету міністрів України від 20.02.2013 № 34974/3/1-12 щодо перегляду 
нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із чинним законодавством 
підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 
"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної 
політики України" (далі – проект наказу).

www.minagro.gov.ua

03.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про затвердження Переліку питань та 
уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією 
сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів 
державного нагляду (контролю)».

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Переліку питань та 
уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського 
господарства України та її територіальними органами планових заходів державного 
нагляду (контролю)" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблений з метою затвердження єдиного Переліку питань та 
уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського 
господарства України та її територіальними органами планових заходів державного 
нагляду (контролю) у сферах віднесених до компетенції Державної інспекції сільського 
господарства України.

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб–сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) та 
Державної інспекції сільського господарства України (www.disgu.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, е-mail: tylyza@meta.ua; тел./факс 232-94-37;
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва,
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м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

Метою проекту наказу є затвердження єдиного Переліку питань та уніфікованої 
форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства 
України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду 
(контролю) у сферах віднесених до компетенції Державної інспекції сільського 
господарства України.

Необхідність затвердження переліку питань для здійснення планових заходів 
державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог 
законодавства, а також уніфікованої форми акта перевірки, який складається за 
результатами проведення контрольних заходів, передбачена Законом України "Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а 
також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р 
"Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності".

Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 12 липня 
2012 року № 424 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта 
перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за 
дотриманням суб'єктами господарювання вимог земельного законодавства", 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 року за № 1289/21601, від 
03 грудня 2012 року № 746 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми 
акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за 
дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо експлуатації та технічного стану 
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів", 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2113/22425, від 
29 січня 2013 року № 42 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта 
перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за 
дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та 
розсадництва", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2013 року за № 
253/22785, від 11 лютого 2013 року № 83 "Про затвердження переліку питань та 
уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог технічного регламенту 
зернового складу у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки", 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за № 280/22812, у 
сферах віднесених до компетенції Державної інспекції сільського господарства України 
затверджені відповідні переліки питань та уніфіковані форми актів перевірки для 
здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її 
територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю).

З метою їх уніфікації необхідно розробити та затвердити єдиний перелік питань та 
уніфіковану форму акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю), оскільки Державна інспекція сільського господарства України здійснює
нагляд (контроль) у частині:

дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель;
насінництва та розсадництва;
якості та безпечності сільськогосподарської продукції;
дотримання правил виробництва виноробної продукції;
дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських 

рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично 
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модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і 
організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми 
власності;

родючості грунтів;
експлуатації та технічного стану машин;
охорони прав на сорти рослин.

www.minagro.gov.ua

04.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 
прекурсори»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 
прекурсори” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

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

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Мінагрополітики України, Департамент землеробства 
e-mail: (dmm84207@mail.ru).

Основною метою проекту Закону є врегулювання питання щодо організації та 
проведення державного контролю і нагляду з метою захисту території України від 
проникнення та у зв’язку з оптимізацією системи більш ефективного контролю на етапі 
профілактичних заходів запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів з території інших держав та забезпечення 
виконання ряду заходів в галузі маківництва шляхом внесення змін до Закону України 
“Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”.

Основними завданнями Держави є охорона території України від проникнення 
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з інших
держав, захист населення шляхом здійснення профілактичних заходів, що полягає в 
обов'язковому державному контролю та нагляду, а також контролю за продукцією 
іноземного походження (експортні та імпортні операції), інших об'єктів державного 
контролю та нагляду, особливо що стосується галузі маківництва.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні 
засоби, психотропні речовини і прекурсори” (далі – проект Закону) підготовлений з 
метою належного виконання функцій та завдань, покладених на державні органи 
контролю, в частині незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
прекурсорів та в контролі за продукцією іноземного походження (експортні та імпортні 
операції в галузі маківництва).

www.minagro.gov.ua

04.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких наказів»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили 
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чинність, деяких наказів" Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 
квітня 2011 року № 500/2011.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з 
аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: 
http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за 
адресою: http://www.disgu.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:

Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ, вул. Баумана, 9/12, E-mail: tylyza@meta.ua, тел./факс (044) 232-94-37
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

Проект наказу підготовлений з метою приведення нормативно-правових актів у 
відповідність із чинним законодавством.

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-19/9/ та 
доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 34974/3/1-12 щодо перегляду 
нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із чинним законодавством 
підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 
"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів " (далі – проект наказу).

www.minagro.gov.ua

04.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких наказів»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів" Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оголошує про його публікацію.

Проект наказу розроблено відповідно до Положення про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 
квітня 2011 року № 500/2011.

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з 
аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: 
http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за 
адресою: http://www.disgu.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:

Державна інспекція сільського господарства України,
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м. Київ, вул. Баумана, 9/12, E-mail: tylyza@meta.ua, тел./факс (044) 232-94-37
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

Проект наказу підготовлений з метою приведення нормативно-правових актів у 
відповідність із чинним законодавством.

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-19/9/ та 
доручення Кабінету міністрів України від 20.02.2013 № 34974/3/1-12 щодо перегляду 
нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із чинним законодавством 
підготовлено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 
"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" (далі – проект наказу).

www.minagro.gov.ua

10.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 
охорону водних біоресурсів»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про 
рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” 
Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його 
публікацію.

Повний пакет документів до законопроекту розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua 10 липня 2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 
04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України e-
mail: (economy@darg.gov.ua).

Метою прийняття проекту акта є приведення Закону України “Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” до вимог статті 5 
Закону України “Про адміністративні послуги”, яка передбачає основні вимоги до 
регулювання надання адміністративних послуг.

Проектом Закону уточнюється перелік документів та вимоги до них, які подаються 
суб'єктом господарювання для отримання адміністративних послуг, у тому числі 
дозвільного характеру, оформлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері рибного господарства, зазначаються підстави для відмови та 
граничний термін надання окремих послуг.

Законопроект розроблено на виконання пункту 81.1.4. Національного плану дій на 
2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 
роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, 
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, яким 
доручено забезпечити внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 
прийняттям Закону України “Про адміністративні послуги”.

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів” у своїй більшості враховує вимоги статті 5 Закону України “Про 
адміністративні послуги”, але окремі послуги потребують доповнення переліку та вимог 
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до документів, необхідних для отримання окремих адміністративних послуг, підстав для 
відмови та граничного терміну надання таких послуг.

www.minagro.gov.ua

11.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 
грудня 2006 року № 1765»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2006 року № 1765" Мінагрополітики України оголошує про його 
публікацію.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про доповнення додатка до 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765" розроблено 
Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою врегулювання 
питання здійснення експорту курильного тютюну до країн, у яких відповідно до 
національного законодавства наявність сертифіката походження на товари, що 
імпортуються, є обов’язковим.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 
доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 
1765" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна 
політика / Проекти регуляторних актів 2013).

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

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

Метою проекту постанови є врегулювання питання здійснення експорту 
курильного тютюну до країн, у яких відповідно до національного законодавства 
наявність сертифіката походження на товари, що імпортується, є обов’язковим, шляхом 
внесення товарної підпозиції 2403 10 в додаток до постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2006 року № 1765 "Про порядок встановлення та застосування правила 
адвалерної частки та виконання виробничих і технологічних операцій"

Тютюнові фабрики України виробляють та експортують різаний тютюн, який 
відноситься до товарної підпозиції 2403 10 згідно з УКТ ЗЕД (курильний тютюн, що 
містить або не містить замінників в будь - якій пропорції) та використовується для 
подальшого машинного виготовлення сигарет.

Національне законодавство окремих країн, до яких експортується вітчизняна 
продукція, вимагають обов’язкового надання сертифіката походження товару, який 
підтверджує, що товар на території країни - виробника був повністю вироблений або 
підданий достатній переробці.

Відповідно до статті 40 Митного кодексу України встановлено, що критеріями 
достатньої переробки є:

1) виконання виробничих або технологічних операцій, за результатами яких 
змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших 
чотирьох знаків;
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2) зміна вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка 
вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у 
вартості кінцевого товару (правило адвалорної частки);

3) виконання виробничих та/або технологічних операцій, які в результаті 
переробки товару не ведуть до зміни його класифікаційного коду згідно з УКТ ЗЕДабо 
вартості згідно з правилом адвалорної частки, але з дотриманням певних умов 
вважаються достатніми для визнання товару походженням із тієї країни, де такі операції 
мали місце.

Для виробництва курильного тютюну використовується в основному тютюнова 
сировина, що відноситься до товарної позиції 2401 (тютюнова сировина; тютюнові 
відходи). Крім цього, у виробництві зазначеного товару може використовуватись також 
відновлений тютюн, розширена тютюнова жилка та розширений тютюн, які 
класифікується за кодом 2403 УКТ ЗЕД.

Оскільки у виробництві тютюну для куріння використовується не тільки сировина, 
що відноситься до позиції 2401, а й сировина, яка відноситься до позиції 2403, виконання 
виробничих та/або технологічних операцій за результатом переробки товару не призведе 
до зміни його класифікаційного коду. Тому пропонується застосувати критерії правила 
адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій при дотриманні 
певних умов для конкретних товарів, який встановлюється та застосовуються у порядку, 
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765 
"Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та виконання 
виробничих і технологічних операцій".

www.minagro.gov.ua

15.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України " Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України " Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" 
розроблений на виконання підпункту 214.1. Національного плану дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом 
Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013,  доручення Президента 
України від 02.11.2012 № 1-1/3013 та доручення Кабінету Міністрів України від від 
05.11.2012 № 44347/1/1-12 та пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету 
Міністрів України від 22 травня 2013 року № 35 з метою приведення Закону України 
"Про насіння і садивний матеріал" у відповідність до законодавчих актів та вимог СОТ і 
ЄС у сфері сертифікації та підтвердження відповідності та посилення гарантій щодо 
відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) у сфері 
насінництва та розсадництва, а також усунення дублювання повноважень Кабінету 
Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування 
партій насіння і маркування насіння.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" 
разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–
сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: 
www.minagro.gov.ua.



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 36 -

Випуск 
№82

26 липня
2013 року

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:

Державна інспекція сільського господарства України,
вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,
E-mail: tylyza@meta.ua;
тел./факс 232-94-37
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,
Тел. 254-56-73
Факс. 254-43-93
E -mail: inform@dkrp.gov.ua

Проект Закону розроблений з метою приведення положень Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал" у відповідність до Закону України "Про підтвердження 
відповідності"; 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 шляхом чіткого розподілу повноважень у сфері 
насінництва та розсадництва між центральними органами виконавчої влади; визначення, 
удосконалення та уточнення термінів,  що вживаються у Законі України "Про насіння і 
садивний матеріал"; удосконалення механізму проведення арбітражного (експертного) 
визначення якості насіння і садивного матеріалу, забезпечивши при цьому додержання 
принципів неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження 
відповідності посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу.

Прийняття проекту Закону дозволить усунути дублювання повноважень Кабінету 
Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування 
партій насіння і маркування насіння.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" 
(далі – проект Закону) розроблено на виконання підпункту 214.1 Національного плану 
дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", 
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 
128/2013,  доручень Президента України від 02.11.2012 № 1-1/3013, Кабінету Міністрів 
України від 05.11.2012 № 44347/1/1-12 щодо внесення змін до Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал", з метою гармонізації системи сертифікації насіння і 
садивного матеріалу з вимогами СОТ і ЄС у сфері сертифікації та підтвердження 
відповідності, унеможливлення надання центральними органами виконавчої влади 
платних господарських послуг у сфері насінництва і розсадництва, 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, забезпечивши при цьому додержання 
принципів неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження 
відповідності посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу та конкурентних 
засад розвитку підприємницької діяльності у зазначеній сфері та визначення органів, на 
які покладаються повноваження із забезпечення формування, реалізації державної 
аграрної політики у сфері лікарського насінництва та розсадництва, а також на 
виконання пункту 1 розділу 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України 
від 22 травня 2013 року № 35 щодо усунення дублювання повноважень Кабінету 
Міністрів України визначених у статті 18 Закону України "Про насіння і садивний 
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матеріал" та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну аграрну політику, в частині встановлення порядку маркування партій 
насіння і маркування насіння, визначених в статті 21 Закону України "Про насіння і 
садивний матеріал".

www.minagro.gov.ua

17.07.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів з селекції в рибному господарстві та 
відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському 
басейні»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів з селекції в рибному господарстві та 
відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському 
басейні” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Мін істерства  аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua “____” липня 2013 року.

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 
04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України e-
mail: (ekonomy@darg.gov.ua).

Метою прийняття постанови є врегулювання правил використання коштів 
державного бюджету для забезпечення виконання  закону України про Державний 
бюджет України на відповідний рік, Закону України “Про аквакультуру” від 18.09.2012 
5293-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 "Про 
затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства 
на 2012 - 2016 роки".

Постанову необхідно прийняти для забезпечення виконання  закону України про 
Державний бюджет України на відповідний рік, закону України “Про аквакультуру” від 
18.09.2012 5293-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 "Про 
затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства 
на 2012 - 2016 роки".

Прийняття постанови забезпечить удосконалення Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції у рибному 
господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-
Чорноморському басейні з урахуванням зауважень перевіряючи органів, зменшення до 
мінімуму, відповідно до вимог нормо-проектувальної техніки, кількості нормативно-
правових актів, предметом правового регулювання яких є одні й ті ж питання, спрощення 
застосування нормативно-правового акта суб’єктами господарювання – виконавцями 
бюджетної програми.

www.minagro.gov.ua
25.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про затвердження Порядку контролю за 
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додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з 
промисловим виловом риби, крім внутрішніх  водойм (ставків) господарств»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з 
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств" та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення 
про його публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та 
продовольства України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим 
виловом риби, крім внутрішніх  водойм (ставків) господарств" розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України: (www.minagro.gov.ua ).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство 
рибного господарства України, e-mail: ihtio@.darg.gov.ua.

Метою розробки проекту наказу є законодавче врегулювання питань, що 
виникають при виконанні службових обов’язків Держрибагентством України та його 
територіальними органами рибоохорони. Проект наказу передбачає врахування вимог 
законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», “Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про 
рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження 
переліку органів ліцензування”, Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) 
господарств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 31 травня 2013 року № 
341, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2013 року за № 
983/23515.

Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з 
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств” (далі –
проект наказу) розроблено з метою приведення вимог щодо контролю за дотриманням 
ліцензійних умов під час здійснення спеціального використання водних біоресурсів 
(виду діяльності, що підлягає ліцензуванню) до вимог чинної нормативно-правової бази 
рибогосподарської галузі та реалій сучасності.

www.minagro.gov.ua

25.07.2013 
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України та Міністерства аграрної політики та продовольства 
України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної 
політики України від 02 квітня 2003 року № 40/90»
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства аграрної політики та 
продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства 
аграрної політики України від 02 квітня 2003 року № 40/90” та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його 
публікацію.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України та Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 
02 квітня 2003 року № 40/90” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua ).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство 
рибного господарства України, e-mail: ihtio@.darg.gov.ua.

Метою розробки проекту наказу є законодавче врегулювання питань, що 
виникають при виконанні обов’язків Держрибагентства України та його територіальними 
органами рибоохорони. Проект наказу передбачає врахування вимог законів України 
“Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження 
переліку органів ліцензування”, Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) 
господарств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 31 травня 2013 року № 
341 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2013 року за № 
983/23515.

Проект наказу Мінекономрозвитку України та Мінагрополітики України “Про 
визнання таким, що втратив чинність наказ Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 
02 квітня 2003 року № 40/90” (далі – проект наказу) розроблено з метою приведення 
вимог щодо контролю за дотриманням ліцензійних умов під час здійснення спеціального 
використання водних біоресурсів (виду діяльності, що підлягає ліцензуванню) до вимог 
чинної нормативно-правової бази рибогосподарської галузі та реалій сучасності та новою 
редакцією Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім 
внутрішніх  водойм (ставків) господарств.

www.minagro.gov.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
25.07.2013 Кабмін України має намір заборонити вільний продаж деяких ЗЗР
Кабінет Міністрів України має намір обмежити вільний продаж фумігантів, що 

дозволить здійснювати більш дієвий контроль за їх обігом і попередить отруєння людей 
особливо небезпечними засобами захисту рослин. 

Як наголошується в повідомленні, Кабмін схвалив законопроект «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів господарської 
діяльності, при проведенні яких здійснюються обіг і застосування фумігантів», 
розроблений Мінагропродом.

Згідно з документом, право здійснювати продаж і будь-які операції, що 
передбачають передачу прав власності по фумігантам, буде надано виключно 
профільним суб'єктам господарювання.

Крім цього, пропонується змінити назву ліцензованого виду господарської 
діяльності з проведення фумігації, що, у свою чергу, дозволить здійснювати фумігацію 
виключно особам, що виконують  ліцензійні умови, не тільки під час перетину 
державного кордону і карантинних зон, а й в інших випадках.

Підприємства, які отримали ліцензію на проведення фумігації об'єктів 
регулювання (рослин і продуктів рослинного походження), що переміщуються через 
державний кордон України та карантинні зони до набрання чинності цього 
законопроекту, можуть діяти до закінчення терміну ліцензії.

АПК-Інформ

25.07.2013 При Мінекономрозвитку України відбулася нарада з питань 
підвищення ефективності експорту зерна в 2013/14 МР

24 липня відбулася нарада Міжвідомчої робочої групи при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України з питань логістичних витрат і підвищення 
ефективності експорту зерна в 2013/14 МР. Згідно з протоколом, у засіданні взяли участь 
представники центральних органів влади, громадських організацій, які працюють на 
ринку зерна.

Як наголошується в документі, учасники обговорили ряд проблем, що виникли на 
сьогоднішній день на зерновому ринку України, зокрема високий рівень банківських 
ставок за кредитами для АПК, зволікання з введенням у практику механізму 
кредитування з допомогою аграрних розписок, відсутність держпідтримки для 
функціонування страхового пулу, брак елеваторних потужностей для зберігання зерна, 
обмеження на перевезення зерна нового врожаю по автодорогах, відсутність механізмів 
хеджування ризиків, високий рівень тарифів на послуги з перевалки зерна в портах, 
неконтрольованість тарифів на послуги елеваторів зі зберігання зерна, незначний рівень 
використання річкового транспорту для транспортування зерна, значна кількість 
дозвільних документів, які повинен отримати суб'єкт господарювання для здійснення 
експорту.

За результатами обговорення, зокрема, було прийнято наступні рішення: надання 
учасниками зернового ринку в Мінекономрозвитку пропозицій до плану заходів щодо 
вирішення логістичних проблем, що виникають при експорті зерна, з визначенням 
відповідальних виконавців і термінів їх виконання; доручити Антимонопольному 
комітету України провести перевірку формування тарифів на послуги з перевалки зерна 
в портах.

АПК-інформ

23.07.13 В Україні зібрано майже 24 млн. тонн зерна - М.Присяжнюк
В Україні станом на 23 липня намолочено майже 24 млн. тонн зерна, в т.ч. 17,2 

млн. тонн пшениці, 5,6 млн. тонн ячменю і 341 тис. тонн жита. Про це заявив міністр 
аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.
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При цьому він зазначив, що середня врожайність ранніх зернових на 30% вище 
торішнього показника.

«Потенціал до збільшення врожайності ще не вичерпаний. Вже сьогодні в Україні 
є підприємства, які мають врожайність вище середньої на 50% і навіть 100%», -
підкреслив глава Мінагропроду.

При цьому М.Присяжнюк повідомив, що в ц.р. очікується рекордний урожай
кукурудзи - 25 млн. тонн проти раніше прогнозованих 22-23 млн. тонн.

АПК-інформ

23.07.13 Мінагропрод України визначив мінімальні та максимальні 
інтервенційні ціни на зернові в 2013/14 МР

Міністерство аграрної політики та продовольства України визначило на 2013/14 
МР інтервенційні ціни на зернові культури та борошно. Відповідний наказ міністерства 
№ 394 від 26.06.2013 р. зареєстрований в Міністерстві юстиції 8 липня і оприлюднено на 
офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Зокрема, згідно з документом, мінімальна і максимальна ціни на пшеницю 1 класу 
складають 2021 грн./т і 2470 грн./т відповідно, 2 класу - 1841 грн./т та 2250 грн./т, 3 
класу - 1736 грн./т і 2122 грн./т, 4 класу - 1667 грн./т і 2037 грн./т, 5 класу - 1480 грн./т і 
1809 грн./т, 6 класу - 1437 грн./т і 1756 грн./т.

Мінімальну і максимальну ціни на жито Мінагропрод встановив для 1 класу на 
рівні - 1601 грн./т і 1957 грн./т відповідно, 2 класу - 1525 грн./т і 1864 грн./т, 3 класу -
1453 грн./т і 1776 грн./т.

Згідно з документом, мінімальна ціна на кукурудзу для продуктів дитячого 
харчування становить 1683 грн./т, для харчових концентратів і продуктів - 1586 грн./т, 
для виробництва круп і борошна - 1532 грн./т, для кормових цілей - 1477 грн./т. 
Максимальна ціна на кукурудзу в цьому сезоні складе для продуктів дитячого 
харчування 2057 грн./т, для харчових концентратів і продуктів - 1938 грн./т, для 
виробництва круп і борошна - 1872 грн./т, для кормових цілей - 1806 грн./т.

Документ також передбачає зростання мінімальних цін на цукор з 4900 грн./т у 
2012/13 МР до 5613 грн./т і максимальних - з 5880 грн./т до 7735 грн./т. На молоко сухе 
збільшена тільки максимальна інтервенційна ціна на 1,4% - до 25344 грн./т. При цьому 
на вершкове масло вона знижена на 1,5% - до 44310 грн./т.

Міністерство також збільшило максимальні ціни на горох 1 класу на 4,3%, 
встановивши їх на рівні 3858 грн./т, 2 класу - на 3% (3530 грн./т). Максимальна ціна на 
овес 1 класу встановлена в розмірі 3227 грн./т (на 4,8% вище), 2 класу - 2958 грн./т (на 
3,4%), 3 класу - 2689 грн./т (на 1,8% ).

На просо максимальна інтервенційна ціна складає 3362 грн./т, 2 класу - 3056 
грн./т.

Нагадаємо, мінімальні та максимальні інтервенційні ціни встановлюються для 
закупівлі Аграрним фондом продовольства у затвердженому діапазоні.

АПК-інформ

22.07.2013 З початку 2013 року, українські аграрії залучили кредитів на суму 
7,3 млрд. грн. - М.Присяжнюк

З початку 2013 р. і станом на 19 липня українські аграрії залучили кредитних 
коштів на суму 7,3 млрд. грн., що в 1,2 рази більше, ніж на аналогічну дату минулого 
року. Про це 22 липня заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола 
Присяжнюк.

У цілому, за його словами, майже 2000 сільгосппідприємств взяли кредити в 
банках.

За словами міністра, більше кредитів залучили аграрії Миколаївської, Черкаської, 
Тернопільської та Вінницької областей. Активно працюють у цьому напрямку 
Харківська, Дніпропетровська та Полтавська області.
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«Аграрії зарекомендували себе як відповідальні позичальники. Тому в разі 
потреби банки йдуть назустріч і пролонгують кредити, залучені протягом минулих 
років», - зазначив М.Присяжнюк.

АПК-інформ

18.07.2013 Мінінфраструктури України призначило начальників морпортів 
України

Міністерство інфраструктури України наказом від 16 липня призначило 
начальників 18 морських портів. 

Зокрема, як зазначається в повідомленні, начальником Миколаївського порту 
призначений Василь Іванюк, Одеського - Михайло Соколов, Південного - Максим 
Широков, Іллічівського - Олексій Кошелєв, Херсонського - Сергій Ігнатенко.

АПК-інформ

18.07.2013 Ціни на соціальні сорти хліба в  Україні залишатимуться 
стабільними - Мінагропрод

До кінця 2013 р. ціни на соціальні сорти хліба в Україні залишатимуться 
стабільними. 

Стримати зростання цін на соціальний хліб дозволить високий урожай зернових, а 
також поставки борошна з Аграрного фонду на хлібопекарські підприємства, ціна якого
на 15-18% нижче ринкової.

Нагадаємо, що виробники, установи мережевої торгівлі та органи виконавчої 
влади підписали меморандум про взаєморозуміння. Згідно з ним, Мінагропрод спільно з 
Аграрним фондом продовжить постачати необхідну кількість борошна для випічки 
хліба, що користується найбільшим попитом. Виробники, у свою чергу, не будуть 
піднімати ціну на соціальні сорти хліба.

АПК-інформ

18.07.2013 ЄК дозволила Україні поставляти курятину в країни ЄС
Згідно з рішенням Європейської комісії Україна включена до переліку третіх 

країн, які мають право здійснювати експорт продуктів птахівництва в Європейський 
союз. 

Держветфітослужба і ЄК також погодили перелік підприємств, які можуть 
експортувати курятину до ЄС.

Фактично поставки українських продуктів птахівництва можливо здійснювати з 24 
липня ц.р.

АПК-інформ

18.07.2013 Український уряд затвердив обсяги формування державного 
інтервенційного фонду на 2013/14 МР

Український уряд на засіданні 17 липня прийняв постанову «Про затвердження 
обсягів формування державного інтервенційного фонду у 2013/14 маркетинговому 
періоді», яким визначається, скільки пшениці, кукурудзи, гречки, цукру, олії та інших 
об'єктів цінового регулювання буде зберігатися в державному інтервенційному фонді 
протягом поточного маркетингового періоду. 

Згідно з постановою, у 2013/14 МР в державному інтервенційному фонді має бути 
1,052 млн. тонн пшениці, 90 тис. тонн жита, 20 тис. тонн ячменю, 355,6 тис. тонн цукру, 
40 тис. тонн кукурудзи, 6 тис. тонн сухого молока, 18 тис. тонн вершкового масла, 34,6 
тис. тонн гречки, 22,4 тис. тонн вівса, 20 тис. тонн проса та 15 тис. тонн гороху.

АПК-інформ

18.07.2013 Держзембанк України має намір збільшити вартість сільгоспземлі 
до 4000 євро/га
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Державний земельний банк України після зняття мораторію на продаж землі 
сільськогосподарського призначення в Україні планує збільшити вартість сільгоспземлі 
до 4000 євро/га з нинішніх 60-500 дол/га. Про це 17 липня на прес-конференції заявила 
виконуюча обов'язки голови правління банку Світлана Скосирська.

За її словами, Держзембанк планує купувати сільгоспземлі після відкриття ринку 
землі, проте покупка буде здійснюватися не за рахунок позикових коштів, а за отримані 
від оренди гроші. При цьому представник банку не уточнила, скільки саме планує 
купити Держзембанк, однак зазначила, що, згідно з рекомендаціями ООН, у власності 
держави повинно знаходитися не менше 30% сільгоспугідь, тоді як зараз в Україні цей 
показник не перевищує 27%.

АПК-інформ

17.07.2013 ВР України може зробити вартість оренди сільгоспземель обернено 
пропорційною її терміну

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект (№ 2584а) «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходу при наданні в оренду 
сільськогосподарських угідь та вдосконаленні окремих норм податкового 
законодавства», згідно з яким пропонується зробити вартість оренди сільгоспземель 
обернено пропорційною її терміну. Ініціатором даних змін виступив нардеп Віктор 
Бондар («Партія регіонів»).

Відповідно до законопроекту, чим більше буде термін оренди, тим менше буде 
ставка - планується її зниження з 15% до 10% при зростанні термінів оренди з 5 до 50 
років. За таким же принципом буде нараховуватися і земельний податок.

У пояснювальній записці йдеться про те, що такі зміни можуть стати стимулом 
для власників ділянок передавати землі у довгострокове користування. В Україні 
достатньо поширена ситуація, коли землі не передаються у користування, але при цьому 
не обробляються їх власниками.

АПК-інформ

16.07.2013 Кабмін України розгляне питання зниження вартості послуг 
підприємств інфраструктури зернового ринку - М.Присяжнюк

Найближчим часом Кабінет Міністрів України розгляне питання зниження 
вартості послуг підприємств інфраструктури зернового ринку. Про це 16 липня заявив 
міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«У Кабміні відбудеться нарада під головуванням першого віце-прем'єр-міністра 
Сергія Арбузова. На ньому ми розглянемо, скільки коштів витрачають аграрії на 
послуги, пов'язані з зерновою логістикою. Якщо десь є завищення цін, до роботи 
приєднається Антимонопольний комітет. У свою чергу, уряд готовий піти на тимчасове 
зниження вартості послуг, що надаються підприємствами інфраструктури зернового 
ринку », - зазначив він.

М.Присяжнюк також підкреслив, що на сьогоднішній день сільгоспвиробники 
активно експортують зернові, тому зростання цін на логістичні послуги неприйнятне.

Інформаційна компанія «ПроАгро»

15.07.2013 Мінагропрод України має намір ініціювати зниження витрат на 
зернову логістику

Міністерство аграрної політики та продовольства України має намір підняти 
питання про зниження витрат на зернову логістику, не уточнивши при цьому, яким 
способом це буде реалізовано. Про це 15 липня в ході прес-конференції заявив перший 
заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

І.Бісюк зазначив, що на сьогоднішній день вартість транспортування зерна з 
елеватора в порт в середньому становить 546 грн./т.
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Міністерство, за його словами, має намір піднімати питання зниження вартості 
транспортування зерна на рівні ВР України.

АПК-інформ

15.07.2013 Мінагропрод вивчає питання створення зернового пулу України з 
Росією - І.Бісюк

Мінагропрод України вивчає питання створення зернового пулу з Росією. Про це 
під час прес-конференції 15 липня заявив перший заступник міністра аграрної політики і 
продовольства України Іван Бісюк.

Перший заступник міністра зазначив, що ідея створення пулу цікава, але тільки в 
тому випадку, якщо не будуть ущімлені інтереси України.

«Нам це цікаво, але тільки в тому випадку, якщо це буде вигідно Україні», -
зазначив І.Бісюк.

АПК-інформ

12.07.2013 Кабмін України затвердив стратегію розвитку морських портів до 
2038

Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив проект розпорядження «Про 
затвердження стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 р.». 

Нагадаємо, ухвалення Стратегії дозволить почати приватизацію і передачу в 
концесію державних портів.

Крім того, головна відмінність від попередньої версії, презентованої міністерством 
у березні, - розширення спеціалізації Одеського порту. Згідно з даними стратегії, 
Одеський порт спеціалізуватиметься на перевалці металургійних, зернових, 
контейнерних вантажів і нафтопродуктів. У березневій редакції документа Одеси не 
було в списку портів, які спеціалізувалися на перевалці металу, руди, вугілля і зерна.

У нинішній редакції також немає пункту про формування портових кластерів на 
базі Одеського, Миколаївського, Іллічівського та Південного портів - весняна версія 
«Стратегії» припускала появу чотирьох кластерів.

АПК-інформ

11.07.2013 Міндоходов України готове продовжити на 2 роки дію пільг для 
аграрних підприємств за нульовою ставкою ПДВ

Міністерство доходів і зборів України готове продовжити на два роки дію пільг 
для аграрних підприємств за нульовою ставкою ПДВ. Про це 11 липня заявив міністр 
доходів і зборів Олександр Клименко на прес-конференції.

"Ми вважаємо, що є сенс продовжити на два роки ті умови, які є по зерну і 
металобрухту", - заявив він.

При цьому О. Клименко зазначив, що сьогодні розробляється ряд законопроектів 
щодо зміни пільг в аграрному секторі.

АПК-інформ

09.07.2013 Держземагентство України доопрацювало законопроект про обіг 
сільгоспземель

Державне агентство земельних ресурсів доопрацювало законопроект «Про обіг 
земель сільськогосподарського призначення», згідно з яким ринок землі запрацює з 2016 
р. 

У документі відсутнє положення про підвищення орендної плати і введення збору 
на розвиток інфраструктури сільських територій.

У новій версії документа передбачено скорочення можливостей спекулятивного 
продажу землі. При повторному відчуженні ділянок діятиме диференційована ставка 
держмита на посвідчення договорів купівлі-продажу. У перший рік відчуження землі 
доведеться заплатити 100% від її нормативної грошової оцінки (середній норматив -
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20000 грн./га), з другого по десятий рік плата буде знижуватися на 10 процентних 
пунктів - з 90 до 10% від нормативу. Початкове завірення договору купівлі-продажу 
коштуватиме не 1% від суми договору, а 1% від оціночної вартості землі.

Юридичних осіб, яким з 1 січня 2016 р. буде дозволена лише оренда ділянок, 
обмежать навіть по площі орендованої землі - 20% площ сільгоспугідь району та 100 тис. 
га по всій країні.

Крім того, у разі закінчення договору оренди орендодавець не зможе перешкодити 
збору врожаю, а при нанесенні збитку буде компенсувати упущену вигоду в 
п'ятикратному розмірі.

АПК-інформ

08.07.2013 Кабмін України визначив обсяги державного насіннєвого фонду до 
2020 року

Кабінет Міністрів України затвердив обсяги державного резервного насіннєвого 
фонду до 2020 р. Відповідну постанову № 488-р було прийнято на засіданні уряду 24 
червня.

Як наголошується в документі, обсяги насіннєвого фонду будуть щорічно 
уточнюватися залежно від структури посівних площ і потреби аграріїв в тому чи іншому
насінні.

Передбачається, що до фонду будуть закладатися насіння ярої та озимої пшениці, 
ярого та озимого ячменю, сої, кукурудзи, гречки, проса, вівса, соняшнику, озимого 
ріпаку та жита.

Згідно з документом, на 2013 р. передбачається формування насіннєвого фонду в 
обсязі 104,3 тис. тонн, в 2014 р. - 12,29 тис. тонн, в 2015-2019 рр.. - по 14,76 тис. тонн, в 
2020 р. - 16,51 тис. тонн.

Державний резервний насіннєвий фонд був створений в серпні 1999 р. 
відповідною постановою Кабміну України. Обсяги формування державного резервного 
насіннєвого фонду щорічно визначаються Міністерством аграрної політики та 
продовольства України з урахуванням виробничої необхідності, а також наявного 
фінансування, і затверджуються КМУ. Формування державного резервного насіннєвого 
фонду країни проводиться за рахунок закупівлі насіння сільськогосподарських рослин на 
конкурсній основі у сільгосптоваровиробників, які мають право на виробництво та 
реалізацію насіння і садивного матеріалу.

АПК-інформ
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ     

ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ 
ПРОДУКТІВ У 2013 Р.

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

За  оцінками експертів ФАО (Food Outlook, June, 2013) виробництво молока у 2013 
році в світі зросте на  2,2%, - до 784,4  млн. тонн (рис.1). 

Щодо зростання, - то, головним чином, це відбуватиметься за рахунок країн Азії, 
зокрема Індії, яка є одним із найбільших світових виробників молока. При цьому 
виробництво молока в Індії збільшиться на 5,3 млн. тонн та досягне рівня 139 млн. тонн. 
Відзначається, що протягом останнього десятиліття  обсяги споживання молока  на душу 
населення в цій країні збільшилися майже на 30% при тому, що зростання населення 
становило 17,6%. 

1. Світовий ринок молока та молочних продуктів у 2011 – 2013 роках (джерело -
FAO).

Збільшення виробництва очікується в Китаї, Пакистані, Туреччині, що 
підтримується сталим зростанням споживчого попиту. Повільно, але відновлюється  
виробництво  молока у Південній Кореї, яка значно постраждала від ящуру у 2011 році, 
що спричинило втрату 8% молочного стада в країні.   

Відзначається, що зростання доходів населення та зростання зовнішнього попиту 
сприятимуть збільшенню виробництва молочної продукції в окремих країнах Латинської 
Америки та Карибського басейну. 

В цілому, в країнах Південної Америки у 2013 році прогнозується  зростання 
виробництва молока на 3%, - до 72 млн. тонн. Також очікується певне збільшення 
виробництва молока в Бразилії, Чилі, Еквадорі та Уругваї, де цьому сприятиме як  
збільшення внутрішнього попиту, так і достатньо високі ціни на регіональному та 
світовому ринках. Відзначається, що, в цілому, позитивний прогноз щодо виробництва 
молока стимулював інвестиції в нові технології та генетичне поліпшення тварин. 

У Північній Америці очікується, що виробництво молока збільшиться лише на 
0,7%, - до 91,5 млн. тонн. Причиною такої ситуації визначають посушливі умови в 
центральній та західній частинах регіону протягом першої половини поточного року, а 
також достатньо несприятливе співвідношення цін на молоко та корми, що може стати 
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чинником скорочення дійного стада. Також вважається, що виробництво молоко в Канаді 
залишатиметься на стабільному рівні — 8,5 млн. тонн.  

В ЄС  виробництво молока залишиться незмінним — 156 млн. тонн. При цьому 
певне скорочення поголів’я корів компенсуватиметься підвищенням їх продуктивності. 
Також на обсяги виробництва молока негативно впливатимуть достатньо несприятливі 
погодні умови, які склалися у 2012 році в окремих регіонах Європи — посуха у Румунії, 
Угорщині та Болгарії, підвищена вологість у Ірландії, Великій Британії та  півночі 
Франції, що спричинило зростання цін на корми, яке, в той же час, відбувалося 
одночасно із падінням цін на молоко. 

У Російській Федерації прогнозується, після зниження у 2010 та 2011 роках, деяке 
підвищення виробництва молока за рахунок підвищення рентабельності та уповільнення 
зменшення молочного стада. Аналогічна ситуація спостерігається в Республіці Білорусь 
та Україні, проте, як і в ЄС виробники стикаються із проблемами доходності 
виробництва, пов'язаними із зростанням вартості кормів та зниженням цін на молоко. 

В Океанії стабільно високі ціни на молочну продукцію на світовому ринку у 
поєднанні із відповідною доходністю в цілому сприятимуть розвитку молочного сектора. 
Разом з тим, як в Австралії, так і у Новій Зеландії несприятливо посушливі та спекотні  
умови початку цього року виступили негативним чинником щодо виробництва молока. 
Тому, у 2013 році, порівняно із попереднім роком, очікується певне зменшення 
виробництва молока в цих країнах,  у Новій Зеландії — до 19,6 млн. т. (на 142 тис. т. або 
на 0,7%), Австралії — до 9,32 млн. т. (на  160 тис. т. або на 1,7%).  

2. Виробництво молока в Україні у 2002 – 2013 р. р. (джерело - USDA).

В Україні загальний обсяг виробництва молока очікується на рівні 11,36 млн. т. 
(рис. 2),  що дещо більше (на 160 тис. т. або на 1,4%) від минулого року. При цьому 
прогнозовані обсяги його внутрішнього споживання становитимуть 5,487 млн. т., що на 
142 тис. т. (на 2,7%) більше, ніж у 2012 р.

Обсяги  світової торгівлі молочною продукцією у 2013 році зростатимуть,- на 
1,9%, до 54,7 млн. т. у молочному еквіваленті (рис.1). При цьому регіон Азії  
залишатиметься основним ринком збуту молочної продукції, на нього припадатиме біля 
54% світового імпорту. Зокрема зростатимуть обсяги імпорту до Китаю, Об’єднаних 
Арабських Еміратів, Ірану, Південної Кореї, Японії, Малайзії та Оману. При цьому в 
інших країнах Азії, зокрема Філіппінах, В’єтнамі, Тайланді не очікується зростання 
імпорту молочної продукції. 

Зростання цін на молочну продукцію на світовому  ринку (рис.1) може вплинути 
на обсяги її імпорту до африканських країн, зокрема до Єгипту, Алжиру та Лівії. Високі 
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ціни також можуть  певним чином стримувати закупівлі сухого молока в країнах 
Латинської Америки та Карибського басейну, зокрема це стосується Мексики, Венесуели 
та Бразилії. 

Очікується зростання імпорту молочної продукції до Російської Федерації, що 
стимулюється високим попитом на вершкове масло та сир. В той же час, збільшення 
імпорту   молочної продукції до США не передбачається. 

Підкреслюється, що ціни світового ринку на молочну продукцію залишатимуться 
на підвищеному рівні щонайменше до другої половини поточного року, що зумовить 
достатньо непросту ситуацію для країн-експортерів, які у своїй експортній стратегії 
мають дотримуватися певного балансу між  збереженням  своїх основних ринків та 
політикою подальшого їх розширення.

За прогнозом ФАО передбачається, що у поточному році у порівнянні з 2012 
роком  зростатимуть обсяги світової торгівлі основною  молочною продукцію (рис. 3) –
сирів (на 75 тис. т. або на 3%), сухого незбираного молоко (на 27 тис. т. або на 1,1%), 
сухого знежиреного молока (на 26 тис. т. або на 1,4%) та вершкового масла (на 25 тис. т. 
або на 2,8%).

3. Світова торгівля основною молочною продукцією у 2009 – 2013 р.р. (джерело -
FAO).

Сухе незбиране молоко (СНМ). Зростання обсягів світового експорту СНМ у 
2013 р., як це було зазначено, не перевищить 1,1 % та становитиме  2, 464 млн. тонн 
(рис.3). 
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4. Провідні виробники СНМ в світі у 2013 році (джерело - USDA).

Серед провідних виробників СНМ  у поточному році – Нова Зеландія, Китай, ЄС, 
Бразилія та Аргентина (рис. 4).

Разом з тим, високі ціни на СНМ на світовому ринку можуть призвести до змін 
обсягів його імпорту до окремих країн. 

Що стосується експортерів, то Нова Зеландія, ЄС, Аргентина та Австралія 
забезпечуватимуть суттєву частку світової торгівлі СНМ (рис. 5). З другого боку, певне 
зниження обсягів виробництва молока або перехід до виробництва інших молочних 
продуктів можуть виступити чинником деякого зменшення експорту СНМ з ЄС, 
Австралії та Аргентини. Слід зауважити, що вищезгадані країни забезпечують до 28%  
світового ринку СНМ.

5. Провідні експортери СНМ в світі у 2013 році (джерело - USDA).

Стабільний попит на СНМ прогнозується для країн Азії. В той же час, окремі 
імпортери у Північній Африці, Латинській  Америці та Карибському басейні можуть 
обмежити його закупівлі. Очікується, що Китай залишиться в якості основного імпортера 
СНМ та може дещо розширити обсяги закупівель (рис. 6). Можливе зростання закупівель 
в Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Омані. При цьому в Алжирі та 
Венесуелі, де соціальні програми є суттєвим рушієм попиту, можна очікувати 
скорочення імпорту внаслідок певних бюджетних обмежень. У Бразилії зростання 
власного виробництва впливатиме на зменшення імпорту. 

6. Провідні імпортери СНМ в світі у 2013 році (джерело - USDA).
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В Україні виробництво, обсяги внутрішнього споживання, а також експорту та 
імпорту СНМ очікується на рівні минулого року – 11 тис. т., 10 тис. т., 2 тис. т. та 1 тис. 
т. відповідно (рис. 7). 

7. Виробництво СНМ в Україні у 2002 – 2013 р. р. (джерело - USDA).

Сухе знежирене молоко (СЗМ). Прогнозується, що обсяги світової торгівлі  СЗМ 
у поточному році зростуть на 1,4%, - до 1,853 млн. тонн (рис.3), що перевищує 
відповідний середній показник за останні три роки на 11%. 

8. Провідні виробники СЗМ в світі у 2013 році (джерело - USDA).

Як провідні виробники СЗМ (рис. 8) визначаються ЄС (1,245 млн. т.), США (1,03 
млн. т.), Індія (455 тис. т.), Нова Зеландія (390 тис. т.) та Австралія (220 тис. т.). 

Основними ринками СЗМ визначаються Мексика, Індонезія, Китай,Алжир, 
Філіппіни,  Російська Федерація, Японія, Бразилія, Південна Корея та Тайвань (рис. 9). 

В цілому передбачається достатньо стабільний рівень попиту на СЗМ на цих 
ринках, проте збереження високих цін на нього впливатиме на обсяги закупівель. При 
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тому, що передбачається збільшення його імпорту до Китаю, Мексики, Індонезії, Алжирі 
та Малайзії, обсяги імпорту СЗМ до Російської Федерації можуть зменшитися. 

При цьому понад 80% світової торгівлі СЗМ забезпечуватимуть ЄС, США, Нова 
Зеландія та Австралія (рис. 10). 

9. Провідні імпортери СЗМ в світі у 2013 році (джерело - USDA).

10. Провідні експортери СЗМ в світі у 2013 році (джерело - USDA).

У 2013 році світовий ринок СЗМ  суттєво залежатиме від ситуації що 
складатиметься із виробництвом молока в Океанії,  адже виробництво СЗМ у ЄС та 
США очікується до зменшення, оскільки  в цих країнах наголос робитиметься на 
виробництві інших молочних продуктів. Завдяки таких змін стало можливим розширення 
можливостей Індії, як експортера СЗМ, зокрема щодо його поставок до Бангладеш та на 
ринки Близького Сходу і до Північної Африки.     
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11. Виробництво СЗМ в Україні у 2002 – 2013 р.  (джерело - USDA).

Прогноз виробництва СЗМ для України (рис. 11) складає 50 тис. т., що на 2 тис. т. 
(на 4,2%) більше від 2012 року. Перебачається, що зростатиме обсяг його внутрішнього 
споживання (на 1 тис. т. або на 3,4%), на 1 тис. т. (на 25%) зменшиться його імпорт. 
Очікувані обсяги експорту СЗМ з України становлять 23 тис. т. (на рівні минулого року).

Вершкове масло. Найбільшими виробниками вершкового масла  в  світі  у  2013 
р. (рис. 12) визначаються Індія (4,75 млн. т.), ЄС (2,1 млн. т.), США (882 тис. т.) та  Нова 
Зеландія (494 тис. т.).  

12. Провідні виробники вершкового масла в світі (джерело - USDA).

У 2013 році очікується  зростання обсягів світової торгівлі вершковим маслом на 
2,8%  завдяки збільшенню його поставок з боку ЄС, Австралії та США (рис. 13). Обсяг 
його поставок із Нової Зеландії прогнозується на рівні минулого року, оскільки в цій 
країні більший акцент робиться на  використанні молока  для виробництва СНМ та сирів. 
В той же час, Нова Зеландія залишається одним з основних постачальників вершкового 
масла на світовий ринок, забезпечуючи половину обсягів його світової торгівлі. Високі 
світові ціни на вершкове масло створили більші можливості для ЄС та США на 
світовому ринку цієї продукції з огляду на потенціал їх внутрішніх ринків.
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13. Провідні експортери вершкового масла в світі (джерело - USDA).

Відносно світового ринку основний попит на вершкове масло у поточному році 
зосереджений переважно в країнах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Російській 
Федерації (рис. 14). Китай також збільшує закупівлі протягом останніх років, ЄС 
виступатиме одночасно як імпортером (четверта позиція в світі), так і експортером 
(друга позиція). З боку інших провідних країн-експортерів, зокрема Російської Федерації 
та Саудівської Аравії, можливі збільшення закупівель. 

14. Провідні імпортери вершкового масла в світі (джерело - USDA).

В Україні прогноз виробництва вершкового масла у 2013 р. (рис. 15) становить 90 
тис. т. (на 5 тис. т. або на 6% більше від 2012 р.), що, у порівнянні з минулим роком, 
сприятиме зменшенню його імпорту (на 2 тис. т. або на 28,6%), збільшенню обсягів  його 
експорту до 2 тис. т. проти 1 тис. т. у 2012 р. та збільшення його внутрішнього 
споживання до 93 тис. т. (на 2 тис. т. або на 2,2% більше від 2012 р.).
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15. Виробництво вершкового масла в Україні у 2002 – 2013 р.  (джерело - USDA).

Сири.Серед провідних виробників сирів в світі  у 2013 р. (рис. 16) визначаються 
ЄС (9,13 млн. т.), США (5,09 млн. т.), Бразилія (722 тис. т.), Аргентина (609 тис. т.) та 
Російська Федерація (455 тис. т.). 

За оцінками експертів ФАО, серед молочних продуктів на ситуацію щодо ринків 
сиру менше вплинуло підвищення світових  цін  на молочні товари. При цьому у 
поточному році обсяги світової торгівлі сирами зростуть на 3% та досягнуть рівня 2,658 
млн. т. завдяки високому попиту на цю продукцію на світовому ринку. 

16. Провідні виробники сирів в світі у 2013 р. (джерело - USDA).

Провідні експортери сирів в світі у 2013 р. (рис. 17) – ЄС (800 тис. т.), США (289 
тис. т.), Нова Зеландія (270 тис. т.),  Австралія (185 тис. т.) та Україна (65 тис. т.). 
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17. Провідні експортери сирів в світі у 2013 р. (джерело - USDA).

Серед найбільших світових імпортерів сирів – Російська Федерація, Японія, США, 
Мексика, Південна Корея та Австралія (рис. 18).

18. Провідні імпортери сирів в світі у 2013 р. (джерело - USDA).

Для України прогноз виробництва сирів на 2013 р. (рис. 19) складає 170 тис. т. (на 
5 тис. т. або на 3% більше від 2012 р.).  Також, у порівнянні з минулим роком, очікується 
збільшення обсягів їх  споживання, - до 123 тис. т. (на 12 тис. т. або на 10,8%), а також 
обсягів їх імпорту, - до 18 тис. т. (на 2 тис. т. або на 12,5%)  та зменшення обсягів їх 
експорту, - до 65 тис. т. (на 5 тис. т. або на 7,1%). 
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19. Виробництво сирів в Україні у 2002 – 2013 р. р.(джерело - USDA).
_______________________________________________________________

При підготовці матеріалів використані публікації Продовольчої та сільськогосподарської організації 
ООН (BiannualReportonGlobalFoodMarkets/FAO, June 2013/ - 140 p.), Департаменту сільського 
господарства США (Dairy: WorldMarketsandTrade/ USDA//FAS, July 2013. – 30 p.)та база даних 
Департаменту сільського господарства США (www.fas.usda.gov).



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 57 -

Випуск 
№82

26 липня
2013 року

СВТОВЕ ВИРОБНИЦТВО РИСУ У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ.

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

За оцінками Департаменту сільського господарства США світове виробництво 
рису з 2005/2006 маркетингового року (МР) зростає. За останні 5 маркетингових років 
(2009/2010-2012/2013) його виробництво порівняно з 2008/2009 МР збільшилось  на 
12,14 млн. т. Попит на рис на світовому ринку також зростає, що зумовлює збільшення 
обсягів світової торгівлі.

У 2012/13 маркетинговому році  світове виробництво рису очікується на рівні  
469,8 млн. т. (на 3% більше ніж у 2011/2012 МР),  внутрішнє споживання - на рівні 469,28 
млн. т. (на 2% більше ніж у 2011/2012 МР),  кінцеві запаси становитимуть 105,4 млн. т. 
(на 0,6 млн. т більше ніж у 2011/2012 МР), а обсяги експорту – 37,52 млн. т. (на 5% 
менше ніж у 2011/2012 МР) (рис. 1).  

Прогнозується, що у 2013/14 маркетинговому році  світове виробництво рису у 
порівнянні з 2012/13 маркетинговим роком збільшиться на 1,0% (на 8,9 млн. т.) та складе 
478,7 млн. т. Збільшиться також його внутрішнє споживання (на 1,0% або на 6,78 млн. 
т.), експорт (на 1,0% або на 0,71 млн. т.) та кінцеві запаси (на 2,0% або на 2,6 млн. т.). 
Обсяги внутрішнього споживання рису прогнозуються на рівні 476,06 млн. т., торгівлі на 
світовому ринку становитимуть 38,23 млн. т., запаси на кінець маркетингового року -
108,01 млн. т. (рис. 1). 

1. Виробництво рису в світі у 1999/2000 – 2013/14 маркетингових роках (джерело 
– USDA, milled  basis)

Понад 50,0% світового обсягу рису вироблять Китай (30%) та Індія (22,6%) і ще 
30% - 6 країн – Індонезія (7,9%), Бангладеш (7,1%), В’єтнам (5,8%), Тайланд (4,4%), 
Філіппіни (2,4%) та Бірма (2,3%) (рис. 2). 

За останні п’ять  маркетингових років (2009/10-2013/14) найбільше збільшили 
обсяги виробництва рису Індія – на 21%, Філіппіни – на 19%, Бангладеш та В’єтнам – на 
10%,  Китай – на 5%, Тайланд – на 4%. В Індії, Китаї, Бангладеш в останні роки 
відбулось значне зростання внутрішнього попиту на нього. З 2009/2010 МР його 
внутрішнє споживання в цих країнах з року в рік зростає – в 2013/2014 МР порівняно з 
2009/2010 воно зросте в Індії на 15%, Китаї  та Бангладеш - на 9%. 

Китай нарощує виробництво рису з метою забезпечення внутрішньої потреби в 
ньому, яка в 2013/2014 на 2% перевищує його обсяги виробництва. Тому обсяг експорту 
рису складе всього 0,24% від його виробництва, а імпорт -2%.
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2. Провідні виробники рису в світі у 2013/14 МР (джерело – USDA, milled  basis)

  Індія повністю задовольняє потребу внутрішнього ринку в рисі за рахунок 
власного виробництва, не дивлячись на досить суттєве зростання внутрішнього попиту в 
ньому з 2011/2012 МР стала найбільшим в світі експортером шліфованого рису (рис. 3). 
Передбачається, що в 2013/2014 МР  Індія також займе перше місце серед провідних 
експортерів рису і її поставки на світовий ринок  рису складуть 22,2% від світового 
експорту та 7,9% від внутрішнього виробництва.  Друге та третє місце серед провідних 
експортерів у 2013/2014 МР  посядуть Тайланд (20,9%) та В’єтнам (20,1%), в яких 
виробництво рису експортно орієнтовано. Ще понад 20% від світового експорту рису 
забезпечать США (7,9%), Пакистан (7,8%), Бразилія (3,1%), Камбоджа (2,3%), Уругвай 
(2,3%).

3. Провідні експортери  рису в світі у 2013/14 МР (джерело – USDA, milled  basis)

До 2012/2013 МР  найбільшим імпортером рису була Нігерія.  З 2011/2012МР 
Китай в 5 разів збільшив обсяги поставок рису і з наступного маркетингового року 
(2012/2013 МР) зайняв перше місце серед основних імпортерів. В останні п’ять 
маркетингових років (2009/2012-2013/2014МР) із року в рік збільшують імпортні 
поставки рису Камерун, Малайзія, Мозамбік, Саудівська Аравія, Південна Африка, 
Об’єднанні Арабські Емірати, Ємен.  Філіппіни, навпаки, – скоротили імпорт вдвічі.

Очікується, що в 2013/2014 МР провідними імпортерами будуть – Китай (8% від 
світового імпорту), Нігерія (6,3%), Індонезія (4%), Іран (3,8%), Ірак (3,7%), Саудівська 
Аравія (3,3%), Філіппіни та ЄС (по 3,2%) (рис. 4).  
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4. Провідні імпортери  рису в світі у 2013/14 МР (джерело – USDA, milled  basis)

Україна.  З 2009 року Україна суттєво наростила виробництво рису. Середня 
посівна площа під рисом за період 2009-2013 рр. порівняно з 2008 р. зросла на 34%, 
урожайність – на 14%, а обсяг виробництва – на 54%. Найбільші врожаї рису були 
отримані в 2011 та 2012 рр., що дало можливість в 2011/2012 та 2012/2013 маркетингових 
роках його частину експортувати. Слід також зазначити, що збільшення обсягів 
виробництва дозволило з 2009 року майже на 40% зменшити імпортні поставки. 

5. Виробництво рису в  Україні у 1999/2000 – 2013/14 маркетингових роках 
(джерело – USDA, milled  basis)

За оцінками Департаменту сільського господарства США виробництво рису 
(milled  basis) в Україні у  2012/2013 маркетинговому році порівняно з 2011/2012 МР 
очікується на рівні 103 тис. тонн, що на 7% менше (на 7 тис. тонн). Під урожай 2012/2013 
МР посівна площа під рис була зменшена на 14% при цьому урожайність була вищою 
ніж в попередньому маркетинговому році на 7%. Імпорт складе 60 тис. тонн, що на 15% 
більше ніж в 2011/2012МР.

Прогнозується, що в 2013/2014 маркетинговому році виробництво рису в Україні 
залишиться майже на рівні попереднього маркетингового року 100,0 тис. тонн (менше на 
3 тис. т.), що пов’язано з зменшенням посівної площі на 7%, але його врожайність 
очікується на 1% більшою. Обсяги його імпорту зменшаться на 17% (на 10 тис. т) і 
складуть 50 тис. тонн.

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

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

За даними Державної служби статистики України:

 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-червні 2013р. 
порівняно з аналогічним періодом 2012р. становив 115,4%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 127,5%, у господарствах населення – 106,4%. 

 Рослинництво. За І півріччя п. р. індекс обсягу виробництва продукції 
рослинництва порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 167,1%, у т.ч. в аграрних 
підприємствах – 212,5%, у господарствах населення – 132,0%. 

 Суттєве зростання обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з 
минулорічним зумовлено прискореними темпами збирання ранніх зернових та інших 
сільськогосподарських культур і збільшенням їхньої середньої врожайності. 

 Під урожай 2013р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 28,1 
млн. га, з них в аграрних підприємствах – на 19,6 млн. га (69,8% загальних площ), у 
господарствах населення – на 8,5 млн. га (30,2%). Зокрема, зернові та зернобобові 
культури – на площі 16,27 млн. га, з них пшениця озима та яра – 6,69 млн. га, жито озиме 
та яре – 285,7 тис. га, рис – 24,2 тис. га, просо – 97,8 тис. га, гречка – 191,4 тис. га, 
квасоля – 25,0 тис. га, ячмінь озимий та ярий – 3,38 млн. га, кукурудза – 4,9 млн. га, овес 
– 256,9 тис. га, зернобобові (без квасолі) – 258,3 тис. га, сорго – 150,6 тис. га; технічні –
7,66 млн. га, з них соняшник на зерно – 4,83 млн. га, цукрові буряки (фабричні) – 292,6 
тис. га, соя – 1,37 млн. га, ріпак озимий та ярий – 1,02 млн. га; картопля та овоче-
баштанні культури – 1,95 млн. га, з них картопля – 1,39 млн. га, овочі – 482,1 тис. га; 
кормові культури – 2,22 млн. га.    

Порівняно з 2012р. загальну посівну площу розширено на 313,7 тис. га (на 
1,1%), у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 107,7 тис. га (на 0,6%), у 
господарствах населення – на 206,0 тис. га (на 2,5%).

У всіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа загибелі 
озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак), посіяних під урожай 2013р., 
становила 363,2 тис. га (у 6 разів менше, ніж під урожай 2012р.), а її частка у площі 
посіву озимини склала 3,9% (торік – 24,1%). 

 Тваринництво. У І півріччі п. р. індекс обсягу виробництва продукції 
тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 105,2%, у т.ч. в аграрних 
підприємствах – 110,3%, господарствах населення – 101,5%.

 Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року збільшилося на 3,3%, в т.ч. в 
сільськогосподарських підприємствах, поголів’я ВРХ зменшилось на 1,1%, в 
господарствах населення збільшилось – на 5,2 %.

 Зокрема поголів’я корів – зменшилося на 0,7%, в т.ч. в 
сільськогосподарських підприємствах - на 1,3%, в господарствах населення –
на 0,5%.
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 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 4,6%, в т.ч. 
у сільгосппідприємствах збільшилось - на  10,9%, в господарствах населення 
зменшилось – на 0,2%.

 Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств збільшилося – на 6,7 
%, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 8,0%, в господарствах 
населення – збільшилося на 7,4%.

 Поголів’я птиці – збільшилося на 7,9%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на 
11,8%, в господарствах населення – на 2,4%.

 На початок липня ц. р. населенням утримувалось 71,1% (торік – 69,8%) 
загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,8% (77,6%); свиней –
53,7% (56,3%), овець і кіз – 86,8% (84,9%), птиці всіх видів –51,7% (53,9%).

 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-червні поточного 
року  порівняно з відповідним періодом 2012р. обсяг вирощування худоби та птиці 
збільшено на 14,8%, у т.ч. свиней – на 12,9%, птиці – на 18,1%, великої рогатої худоби –
зберігся на рівні минулого року.

 Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої 
реалізації на забій становило 106,7% (торік – 107,8%).

 Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та 
нагулі збільшились на 1,0%, свиней – на 3,8%.

 Виробництво  основних  видів продукції  тваринництва, зокрема реалізація 
худоби та птиці на забій (у живій вазі) в усіх категоріях господарств збільшилось на 
9,3% (в сільськогосподарських підприємствах збільшилось – на 15,8%, в господарствах 
населення – на 1,1%), молока - в усіх категоріях господарств збільшилось на 0,6% (в 
сільськогосподарських підприємствах – на 1,5% в господарствах населення – на 0,4%), 
яєць - в усіх категоріях господарств збільшилось на 4,0% (в сільськогосподарських 
підприємствах – на 5,2%, в господарствах населення – на 2,4%).

 Частка виробництва населенням м’яса становила 40,6%, молока – 76,6%, яєць –
39,4%. 
 Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства. За I 
півріччя 2013р. на переробні підприємства загалом надійшло 758,1 тис. т живої ваги 
худоби та птиці, що на 3,4% більше, ніж за відповідний період 2012р., та 2228,8 тис. т 
молока і молочних продуктів (на 5,1% менше). 

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами закуплено 219,1 
тис. т живої ваги худоби та птиці (на 0,3% більше, ніж торік) та 2216,9 тис. т молока та 
молочних продуктів (на 5,0% менше). Частка господарств населення у загальному обсязі 
закупівлі переробними підприємствами худоби та птиці у I півріччі п. р. порівняно з 
відповідним періодом 2012р. збільшилася з 6,6% до 6,7%, молока – зменшилася з 42,5% 
до 38,9%.

Переробними підприємствами використано для переробки 532,4 тис. т власно 
вирощеної худоби та птиці (на 5,1% більше, ніж за І півріччя 2012р.) та 9,4 тис. т молока 
(на 86,1% більше). 

 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
продукції за січень-червень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився 
на 11,0%, у т.ч. продукції рослинництва зменшився на 23,0%, а продукції тваринництва  
збільшився на 7,0%.
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 Обсяг реалізації зернових культур зменшився на 23,5%, зокрема зменшилися 
обсяги реалізації пшениці – на 48,3%, ячменю – на 2,8%, кукурудзи – на 14,6%, 
насіння соняшнику – на 29,5 %, ріпаку – на 39,2%, сої – на 10,4%; збільшилися 
обсяги реалізації жита – на 27,4%.

 Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 9,5%. Зросли 
обсяги реалізації  великої рогатої худоби – на 7,0%, свиней – на 13,4%, птиці –
на 8,4%, а також  молока – на 0,8 %, яєць – на 4,2%. 

 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-червень 2013р. порівняно з 
відповідним періодом 2012р. зросли на 4,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 17,5%, а 
продукції тваринництва – знизилися на 3%. 

У червні порівняно з травнем п. р. середні ціни реалізації сільськогосподарської  
продукції знизилися на 3%, у т.ч. продукції рослинництва знизились на 6%, продукції  
тваринництва зросли на 6%. 

 Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 липня 2013р. в 
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 9,0 млн. т зерна (на 8% менше 
проти 1 липня 2012р.), у т.ч. 4,5 млн. т пшениці, 2,1 млн. т ячменю, 1,8 млн. т кукурудзи, 
0,2 млн. т жита. 

Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 5,4 млн. т зерна 
(на 9% більше), у т.ч. 2,6 млн. т пшениці, 1,4 млн. т ячменю, 1,0 млн. т кукурудзи. 
Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 3,6 млн. т зерна (на 
26% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 2,4 млн. т (на 27% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,8 млн. т (на 35% менше, ніж на 1 липня 
2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,3 млн. 
т (на рівні минулорічного обсягу), підприємствах, що здійснюють його переробку та 
зберігання, – 0,5 млн. т (на 50% менше, ніж торік).

 Зовнішня торгівля аграрною продукцією (групи 01 – 24 УКТЗЕД)

 В січні-травні 2013 р. було експортовано аграрної продукції  на суму 6,5 млрд. 
дол. США. При цьому імпортовано продукції, що відноситься до цих товарних 
груп, на суму 3,5 млрд. дол. США. Зокрема:

- Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження  склав 367,7 
млн. дол. США (104,1% порівняно з січнем-травнем 2012р.), імпорт – 712,9 млн. дол. 
США (116,9% порівняно з січнем-травнем 2012р.). В тому числі:

експорт живих тварин становив 1,8 млн. дол. США (42,0% порівняно з січнем-
травнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 125,3 млн. дол. США (111,1% порівняно з 
січнем-травнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду –
229,05 млн. дол. США (101,9% порівняно з січнем-травнем 2012р.); риби і ракоподібних 
– 8,34 млн. дол. США (95,6% порівняно з січнем-травнем 2012р.); 

імпорт живих тварин становив 45,7 млн. дол. США (126,4% порівняно з січнем-
травнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 223,2 млн. дол. США (90,3% порівняно з 
січнем-травнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду –
95,5 млн. дол. США (127,7% порівняно з січнем-травнем 2012р.); риби і ракоподібних –
339,2 млн. дол. США (137,7% порівняно з січнем-травнем 2012р.).

- Експорт продуктів рослинного походження склав 3,0 млрд. дол. США 
(87,9% порівняно з січнем-травнем 2012р.), імпорт – 1,45 млрд. дол. США (120,6% 
порівняно з січнем-травнем 2012р.). В тому числі:
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експорт зернових культур становив 2,199 млрд. дол. США (81,4% порівняно з 
січнем-травнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 622,7 млн. дол. США 
(111,0% порівняно з січнем-травнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної 
промисловості – 64,1 млн. дол. США (171,0% порівняно з січнем-травнем 2012р.); овочів 
– 49,7 млн. дол. США (152,9% порівняно з січнем-травнем 2012р.);

імпорт зернових культур становив 239,4 млн. дол. США (116,8% порівняно з 
січнем-травнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 269,4 млн. дол. США 
(109,8% порівняно з січнем-травнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної 
промисловості – 9,6 млн. дол. США (74,1% порівняно з січнем-травнем 2012р.); овочів –
122,1 млн. дол. США (127,1% порівняно з січнем-травнем 2012р.).

- Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав 1,6 
млрд. дол. США (95,8% порівняно з січнем-травнем 2012р.), імпорт – 169,2 млн. дол. 
США (110,3% порівняно з січнем-травнем 2012р.).

- Експорт готових харчових продуктів склав 1,5 млрд. дол. США (117,8% 
порівняно з січнем-травнем 2012р.), імпорт – 1,17 млрд. дол. США (104,2% порівняно з 
січнем-травнем 2012р.).

 В товарній структурі експорту продукти рослинного походження від загального 
обсягу експорту становили 11,1% (зменшення на 12,1%), жири та олії тваринного або 
рослинного походження – 5,9% (зменшення на 4,2%), готові харчові продукти – 5,6% 
(збільшення на 17,8%).

 У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним періодом 
попереднього року частка зернових культур зменшилась з 9,6% до 8,1%.

 У звітному періоді збільшився експорт окремих товарів: м’яса та їстівних 
субпродуктів свійської птиці у 2,5 рази (Російська Федерація, Казахстан, Ірак), сигарет з 
тютюну і його замінників – 18,2% (Грузія, Молдова, Республіка, Азербайджан), хліба, 
кондитерських виробів – на 11,7% (Російська Федерація, Казахстан, Азербайджан), 
лісоматеріалів необроблених – на 6,8% (Туреччина, Китай, Румунія), сирів – на 5% 
(Російська Федерація, Казахстан, Молдова, Республіка), лісоматеріалів оброблених – на 
4,5% (Туреччина, Італія, Угорщина).

 Імпорт продуктів рослинного походження склав 4,9% (збільшення на 20,6%), 
готових харчових продуктів – 3,9% (збільшення на 4,2%), живих тварин та продуктів 
тваринного походження  - 2,4% (збільшення на 16,0%), жирів та олії тваринного або 
рослинного походження – 0,6% (збільшення на 10,0%) від загальної вартості імпорту.

 У звітному періоді спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: риби 
свіжої, охолодженої або мороженої – на 37,5% (Норвегія, Ісландія, США), насіння 
соняшника – на 21,9% (США, Туреччина, Франція), добрив азотних – на 21,4% 
(Російська Федерація, Польща, Узбекистан), кукурудзи – на 19,1% (Франція, Угорщина, 
Румунія), машин сільськогосподарських, садових або лісогосподарських для підготовки 
або оброблення ґрунту – на 5,4% (США, Німеччина, Італія).




