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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА  

від 10 жовтня 2013 року № 645-VII 
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Аграрного 
фонду 

 
Верховна Рада України постановляє : 
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо діяльності Аграрного фонду (реєстр. № 2916), поданий народним депутатом 
України Царьовим О.А., направити до Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин для підготовки на повторне перше читання. 

http://zakon.rada.gov.ua
 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА  

від 10 жовтня 2013 року № 648-VII 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення врегулювання відносин 
на об'єкти нерухомого майна) 

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

законодавчих актів України (реєстр. № 2049а), поданий Кабінетом Міністрів України. 
2. Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 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
 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА  

від 10 жовтня 2013 року № 650-VII 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 
Водного і Земельного кодексів України щодо земель водного фонду 

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

Земельного кодексів України щодо земель водного фонду (реєстр. № 2183а), поданий 
Кабінетом Міністрів України. 

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

 http://zakon.rada.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

від 2 жовтня 2013 р. № 725  
Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
 
Кабінет Міністрів України постановляє :  
Внести до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134 (Офіційний вісник України,
2011 р., № 85, ст. 3120), зміни, що додаються. 

 
ЗМІНИ,  

що вносяться до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-
економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

 
1. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції: 
“3. Проект землеустрою розробляється на підставі рішень органів виконавчої

влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою,
судових рішень, укладених договорів між землевласниками (землекористувачами) та
розробником проекту землеустрою. 

4. Розробником проекту землеустрою (далі - виконавець) може бути: 
юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням 

та у складі якої працюють не менш як два сертифікованих інженери-землевпорядники; 
фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним

забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником; 
до 1 січня 2015 р. - суб’єкт господарювання, який до набрання чинності Законом 

України від 2 жовтня 2012 р. № 5394–VI “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із
землеустрою та землеоціночних робіт” у встановленому законом порядку отримав
ліцензію на проведення робіт із землеустрою і має у своєму складі інженера-
землевпорядника, якого включено до Державного реєстру сертифікованих інженерів-
землевпорядників.”. 

2. Абзац другий пункту 6 замінити абзацами такого змісту: 
“До договору замовник додає: 
документи, що підтверджують площу землеволодіння, землекористування; 
копії рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду

про проведення робіт із землеустрою (якщо такі рішення є підставою для розроблення
проекту землеустрою); 

копію агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки; 
матеріали книги історії полів за останні три роки, актуальні матеріали польових

геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі їх наявності).”. 
3. Підпункт 3 пункту 8 викласти в такій редакції: 
“3) текстових матеріалів: 
матеріалів геодезичних та землевпорядних вишукувань; 
матеріалів ґрунтових обстежень; 
матеріалів погодження та затвердження проекту землеустрою; 
документів, що згідно з пунктом 6 цього Порядку додаються замовником до

договору;”. 
4. Пункт 10 після слів “в установленому законом порядку” доповнити словами “, 

яка проводиться Держземагентством та його територіальними органами”. 
http://www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА  

від 2 жовтня 2013 р. № 726  
Київ Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. 

№ 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 
Кабінет Міністрів України постановляє :  
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі 

питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними 
органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374, 
№ 73, ст. 2734; 2012 р., № 39, ст. 1473, № 65, ст. 2669; 2013 р., № 2, ст. 41) і від 17 жовтня 
2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598) зміни, що додаються. 

 
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 
835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835: 
1) в абзаці п’ятому пункту 1 слова “територіальними органами Державного 

агентства земельних ресурсів” замінити словами “Державним агентством земельних 
ресурсів та його територіальними органами”; 

2) у додатку 3 до постанови: 
у назві додатка слова “територіальними органами Державного агентства земельних 

ресурсів” замінити словами “Державним агентством земельних ресурсів та його 
територіальними органами”; 

пункт 9 у графі “Найменування послуги” доповнити словами “та інженера-
геодезиста”; 

пункт 15 у графі “Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається 
адміністративна послуга” доповнити словами “та Закон України “Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

доповнити додаток пунктами 17-20 такого змісту: 
“17. Державна реєстрація земельної ділянки за зверненням 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
Закон України 

“Про Державний 
земельний кадастр” 

18. Державна реєстрація обмежень у використанні земель 
за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування 

-“- 

19. Внесення за зверненням органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про: 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних 
одиниць 

 

земельну ділянку -“- 
20. Надання за зверненням органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі: 

-“- ”. 

витягів з Державного земельного кадастру про:  
межі державного кордону на підтвердження внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру 
 

землі в межах території адміністративно-територіальних 
одиниць 

 

обмеження у використанні земель  
земельну ділянку   
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довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території) 

 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої 
картографічної документації Державного земельного кадастру 

 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051: 
1) у підпункті 1 пункту 2 постанови: 
в абзаці третьому слова “або визначені, але не присвоєні” виключити; 
в абзаці четвертому слова “, та/або укладено договори для отримання зазначених 

послуг” виключити; 
2) у Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому 

зазначеною постановою: 
абзац третій підпункту 8 пункту 22 викласти в такій редакції: 
“значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-

територіальної одиниці (середньої вартості одного кв. метра земель населеного пункту, 
одиниці площі земель за межами населеного пункту);”; 

у пункті 57 слово і цифри “пунктами 107-115” замінити словом і цифрами 
“пунктом 114”; 

підпункт 6 пункту 72 після слів “Державного земельного кадастру” доповнити 
словами і цифрами “, крім випадків, передбачених в абзаці четвертому пункту 86, 
підпункті 2 пункту 144, підпункті 2 пункту 157 цього Порядку,”; 

абзац другий пункту 86 замінити абзацами такого змісту: 
“До Державного земельного кадастру безоплатно вносяться відомості (зміни до 

них): 
про обмеження у використанні земель, встановлені законами або прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами; 
у разі повторного звернення із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки 

після отримання заявником відмови у такій реєстрації.”. 
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим; 
підпункт 4 пункту 110 викласти у такій редакції: 
“4) документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної 

ділянки (крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому пункту 86 цього Порядку, 
коли зазначається реєстраційний номер попередньої заяви або подається її копія).”; 

доповнити Порядок пунктом 115-1 такого змісту: 
“115-1. Кадастрові номери земельних ділянок, визначені відповідно 

до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 
(Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263), але не присвоєні, вважаються 
присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з 
моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої 
було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного 
документа та справляння плати за державну реєстрацію земельної ділянки, якщо така 
документація затверджена в установленому законом порядку до 1 січня 2013 року.”; 

в абзаці першому пункту 165 слово “для” замінити словом “на”; 
у пункті 175: 
підпункт 5 викласти в такій редакції: 
“5) особи, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних 

торгів;”; 
доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту: 
“5-1) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-
геодезистів, для виконання зазначених робіт;”; 

у пункті 182: 
підпункт 5 викласти в такій редакції: 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

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

 

 - 6 - 

 
 
 

Випуск 
№84 

6 листопада  
 2013 року 

“5) особи, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних 
торгів.”; 

доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту: 
“5-1) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-
геодезистів, для виконання зазначених робіт;”; 

у пункті 187: 
підпункт 2 викласти в такій редакції: 
“2) особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та 

земельних торгів;”; 
доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту: 
“2-1) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного 

реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-
геодезистів, для виконання зазначених робіт;”; 

у додатках до Порядку: 
у додатку 1: 
в абзаці третьому підпункту 1 пункту 30 слово і цифри “, додатку 39” виключити; 
у підпункті 2 пункту 42 слова і цифри “, наведеній у додатку 39” виключити; 
додаток 39 до вимог виключити; 
у додатку 8 у розділі 5 підрозділ “Відомості про обмеження у використанні 

земельної ділянки” викласти в такій редакції: 
“Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки 

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис, 
суперфіцій, обмеження у використанні земельної ділянки 

 

Дата державної реєстрації/внесення відомостей  

Реєстраційний номер  

Відомості про 
суб’єкта, для якого 
встановлено сервітут, 
обмеження, 
обтяження, 
емфітевзис чи 
суперфіцій 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи/найменування юридичної особи 

 

Реквізити документа, що посвідчує особу  

Податковий номер/номер та серія паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків) 

 

Прізвище та ініціали Державного 
кадастрового реєстратора, який 
здійснив внесення відомостей 
(реєстрацію) 

 

Підпис Державного кадастрового 
реєстратора, який здійснив внесення 
відомостей (реєстрацію) 

 

Із записом ознайомлений: 
Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь 

якої встановлено обмеження, уповноваженої особи 
 

Реквізити довіреності уповноваженої особи 

”; 
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додаток 14 викласти в такій редакції: 
 

РІШЕННЯ № ________  
про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного 

кадастру". 
http://www.kmu.gov.ua 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 9 жовтня 2013 р. № 746  

Про внесення змін до Порядку та умов надання сільськогосподарським 
товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських 

культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій) 
 
Кабінет Міністрів України постановляє : 
Внести до Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам 

державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення 
страхових платежів (премій), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
15 серпня 2012 р. № 813 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 66, ст. 2704), зміни, що 
додаються. 

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку та умов надання сільськогосподарським 

товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських 
культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій) 

1. В абзаці другому пункту 1 слова і цифри “до 50 відсотків вартості” замінити 
словами і цифрами “, але не більш як 50 відсотків вартості”. 

2. Абзац третій пункту 5 після слова “страховиком” доповнити словом 
“стандартний”. 

3. У пункті 6: 
1) абзаци десятий - дванадцятий викласти у такій редакції: 
“зимової посухи; 
пожежі; 
епіфітотії;”; 
2) доповнити пункт після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту: 
“осередку масового розмноження шкідливого організму; 
спалаху масового розмноження шкідника рослин;”. 
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами 

п’ятнадцятим - сімнадцятим. 
4. Пункт 7 виключити. 
5. Абзаци третій - шостий пункту 8 замінити абзацами такого змісту: 
“Комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації порядок та 

умови надання компенсації страхових платежів у поточному році. 
Комісії розпочинають прийом заявок для отримання права на часткову 

компенсацію страхового платежу та документів, що додаються до них, у день 
оприлюднення повідомлення про порядок та умови надання компенсації страхових 
платежів у поточному році, а закінчують- за два робочих дні до початку проведення 
останнього засідання комісії. 

Останнє засідання комісії проводиться: 
15 грудня - за страховим продуктом 1; 
10 грудня - за страховим продуктом 2; 
10 червня - за страховим продуктом 3. 
Якщо останній день строку проведення засідання комісії припадає на вихідний або 

святковий день, то останнім днем строку вважається день, наступний за вихідним або 
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святковим днем. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не 
розглядаються.”. 

У зв’язку з цим абзаци сьомий - двадцять третій вважати відповідно абзацами 
десятим - двадцять шостим. 

6. В абзаці другому пункту 9 слова “Порядку обслуговування державного бюджету 
за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів 
державного бюджету” замінити словами “Порядку казначейського обслуговування 
державного бюджету за витратами”. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 2 жовтня 2013 р. № 772-р  
Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів 

Республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин 
 

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів 
Республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин. 

Уповноважити Міністра аграрної політики та продовольства Присяжнюка Миколу 
Володимировича підписати зазначену Угоду. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 9 жовтня 2013 р. № 757-р  
Про звільнення Семикопного Т.Л. з посади заступника голови правління 

Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” 
 
Звільнити Семикопного Тараса Леонідовича з посади заступника голови правління 

Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” згідно з його заявою. 
http://www.kmu.gov.ua 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 9 жовтня 2013 р. № 796-р  
Про погодження питання щодо вилучення та передачі у постійне користування із 
зміною цільового призначення земельних ділянок установам природно-заповідного 

фонду 
 

Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству аграрної політики та 
продовольства, Державному агентству земельних ресурсів і Державному агентству 
лісових ресурсів дозволити приймати відповідно до законодавства рішення про 
погодження питання надання згоди на вилучення земельних ділянок орієнтовною 
загальною площею 53010,1 гектара (землі державної власності лісогосподарського 
призначення), що перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських 
підприємств, розташованих на території відповідних районів, згідно з додатком 1, з 
подальшою передачею їх у постійне користування із зміною цільового призначення 
установам природно-заповідного фонду згідно з додатком 2. 
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ПЕРЕЛІК  
державних лісогосподарських підприємств, з постійного користування яких 

планується вилучити земельні ділянки 
Назва державного лісогосподарського 

підприємства 
Площа земельної 

ділянки, гектарів 
Львівська область 

Бродівський, Буський і Золочівський райони 
Державне підприємство “Бродівське лісове 

господарство” 
801,95 

Державне підприємство “Золочівське лісове 
господарство” 

3161 

Золочівське дочірнє лісогосподарське 
підприємство “Галсільліс” 

113,85 

_________  
Разом 

  
4076,8 

Херсонська область 
Скадовський район 

Державне підприємство “Скадовське дослідне 
лісомисливське господарство” 

805 

Тернопільська область 
Кременецький і Шумський райони 

Державне підприємство “Кременецьке лісове 
господарство” 

2810 

Кременецьке районне лісогосподарське 
підприємство “Кремліс” 

137 

Природний заповідник “Медобори” 1000 
_________  

Разом 
  

3947 
Рівненська область 

Здолбунівський та Острозький райони 
Державне підприємство “Острозький лісгосп” 497 
Державне підприємство “Спеціалізоване 

лісогосподарське агропромислове підприємство 
“Острозький держспецлісгосп” 

258 

Державне підприємство “Спеціалізоване 
лісогосподарське агропромислове підприємство 
“Здолбунівський держспецлісгосп” 

647,5 

_________  
Разом 

  
1402,5 

Харківська область 
Краснокутський район 

Державне підприємство “Гутянське лісове 
господарство” 

5244 

Тернопільська область 
Борщівський, Бучацький, Заліщицький і  

Монастириський райони 
Державне підприємство “Бучацьке лісове 

господарство” 
2429,4 

Державне підприємство “Чортківське лісове 
господарство” 

1706,7 

_________  
Разом 

  
4136,1 

Вінницька область 
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Тростянецький і Чечельницький райони 
Державне підприємство “Чечельницький лісгосп” 16518 

Житомирська область 
Народицький район 

Державне підприємство “Народицький 
спецлісгосп” 

16823 

Державне підприємство “Народицький лісгосп 
агропромислового комплексу” 

57,7 

_________  
Разом 

  
16880,7 

Усього  53010,1 

ПЕРЕЛІК  
установ природно-заповідного фонду, яким планується передати в постійне 

користування земельні ділянки 
Назва установи природно-заповідного фонду Площа земельної ділянки, 

гектарів 
Львівська область 

Бродівський, Буський і Золочівський райони 
Національний природний парк “Північне 

Поділля” 
4076,8 

Херсонська область 
Скадовський район 

Національний природний парк 
“Джарилгацький” 

805 

Тернопільська область 
Кременецький і Шумський райони 

Національний природний парк “Кременецькі 
гори” 

3947 

Рівненська область 
Здолбунівський та Острозький райони 
Національний природний парк “Дермансько 

Острозький” 
1402,5 

Харківська область 
Краснокутський район 

Національний природний парк 
“Слобожанський” 

5244 

Тернопільська область 
Борщівський, Бучацький, Заліщицький і  

Монастириський райони 
Національний природний парк “Дністровський 

каньйон” 
4136,1 

Вінницька область 
Тростянецький і Чечельницький райони 

Національний природний парк “Кармелюкове 
Поділля” 

16518 

Житомирська область 
Народицький район 

Природний заповідник “Древлянський” 16880,7 
Усього  53010,1 

http://www.kmu.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 від 17 жовтня 2013 р. № 778-р  
Про звільнення Кірюка О.Г. з посади генерального директора Аграрного фонду 

 
Звільнити Кірюка Олександра Геннадійовича з посади генерального директора 

Аграрного фонду у зв’язку з переходом на іншу роботу. 
http://www.kmu.gov.ua 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 17 жовтня 2013 р. № 783-р  

Про призначення Дзюби Р.І. заступником голови правління Національної 
акціонерної компанії “Украгролізинг” 

Призначити Дзюбу Романа Івановича заступником голови правління Національної 
акціонерної компанії “Украгролізинг”. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 жовтня 2013 р. № 806-р  
Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 

року 
Схвалити Стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, 

що додається. 

СТРАТЕГІЯ  
розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року 

Загальна частина 
Аграрний сектор України, базовою складовою якого є сільське господарство, є 

системоутворювальним у національній економіці, формує засади збереження 
суверенності держави - продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та 
енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної 
економіки та формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій. 

Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпечним, доступним 
продовольством, аграрний сектор спроможний на вагомий внесок у розв’язання світової 
проблеми голоду. 

Подальше входження до світового економічного простору, посилення процесів 
глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адаптації до умов, що постійно змінюються, 
а відповідно - подальшого удосконалення аграрної політики. 

Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує 
потреби внутрішнього ринку, може сприяти розвитку національної економіки та її 
ефективній інтеграції у світовий економічний простір, а отже, зростанню доходів 
задіяного в аграрній економіці сільського населення, кількість якого становить понад 
третину всього населення країни, а також забезпечити мультиплікативний ефект 
розвитку інших галузей національної економіки. 

Ця Стратегія спрямована на формування ефективного, соціально спрямованого 
аграрного сектору економіки, що повинен задовольнити потреби внутрішнього ринку та 
забезпечити провідні позиції у світі на основі його багатоукладності та пріоритетності 
підтримки господарств, власники яких проживають у сільській місцевості, поєднують 
право на землю із працею на ній, а також власні економічні інтереси із соціальною 
відповідальністю перед громадою. 
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Аналіз проблем розвитку аграрного сектору економіки 
Основними проблемами розвитку аграрного сектору економіки є: 
нерівномірність розвитку різних форм господарювання з одночасним 

послабленням позицій середніх сільськогосподарських товаровиробників внаслідок 
створення для різних за розмірами та соціальним навантаженням сільськогосподарських 
товаровиробників формально однакових, але не рівних умов господарювання; 

відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських 
товаровиробників у межах сільських громад, ослаблення економічного підґрунтя 
розвитку сільських громад; 

нестабільність конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської продукції 
на зовнішніх ринках внаслідок незавершення процесів адаптації до європейських вимог 
щодо якості та безпечності харчових продуктів; 

низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва; 
наявність ризиків збільшення виробничих витрат внаслідок зростання рівня 

зношеності техніки, переважання використання застарілих технологій, збільшення 
вартості невідновлюваних природних ресурсів у структурі собівартості виробництва 
вітчизняної сільськогосподарської продукції; 

втрати такої продукції внаслідок недосконалості системи логістики її зберігання та 
інфраструктури аграрного ринку в цілому; 

відсутність у сільськогосподарських товаровиробників мотивації до дотримання 
агроекологічних вимог; 

обмежена ємність внутрішнього ринку споживання сільськогосподарської 
продукції, що обумовлена низькою платоспроможністю населення; 

недостатня ефективність самоорганізації та саморегулювання ринку 
сільськогосподарської продукції, складність у виробленні сільськогосподарськими 
товаровиробниками консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів; 

непоінформованість значної частини сільськогосподарських товаровиробників про 
кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі; 

незавершеність земельної реформи. 
Мета, стратегічні цілі та принципи 

Метою Стратегії є створення організаційно-економічних умов з метою 
ефективного розвитку аграрного сектору шляхом забезпечення єдності економічних, 
соціальних та екологічних інтересів суспільства для стабільного забезпечення населення 
якісною, безпечною, доступною вітчизняною сільськогосподарською продукцією та 
промисловості сільськогосподарською сировиною. 

Стратегічними цілями розвитку аграрного сектору є: 
гарантування продовольчої безпеки держави; 
забезпечення прогнозованості розвитку та довгострокової стійкості аграрного 

сектору шляхом розвитку різних форм господарювання; 
сприяння розвитку сільських населених пунктів та формування середнього класу 

на селі шляхом забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення рівня 
доходів; 

підвищення рівня інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору та 
фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств; 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської 
продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків; 

розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською 
продукцією; 

раціональне використання земель сільськогосподарського призначення та 
зменшення техногенного навантаження аграрного сектору на навколишнє природне 
середовище. 

Принципами розвитку аграрного сектору у сфері організації аграрного 
виробництва є: 
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збалансованість його розвитку за економічними, соціальними та екологічними 
критеріями; 

створення умов для формування заінтересованого в довгостроковому ефективному 
господарюванні відповідального користувача (власника) землі; 

розвиток різних форм господарювання за умови пріоритетності формування 
господарств, що мають велику соціально-економічну роль для сільських громад. 

До господарств, що мають велику соціально-економічну роль для сільських 
громад, належать: 

особисті селянські господарства, що використовують переважно власну працю, 
ведуть товарне виробництво, орієнтовані на збільшення загального доходу, тож більше 
мотивовані до виробництва працемісткої сільськогосподарської продукції; 

суб’єкти господарювання, власники яких проживають у громаді, у тому числі 
фермерські господарства, які зареєстровані за місцем провадження господарської 
діяльності і використовують власну працю та найману працю переважно односельчан. 

Принципами розвитку аграрного сектору у сфері формування та реалізації 
державної аграрної політики є: 

пріоритетність аграрного сектору у загальнодержавній економічній політиці; 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізації; 
застосування інструментів стратегічного управління розвитком аграрного сектору 

та оперативного впливу на кон’юнктуру ринку; 
застосування диференційованих підходів до створення умов для державної 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників залежно від установлених 
законодавством критеріїв їх діяльності; 

орієнтація на підтримку розвитку кооперації із застосуванням кластерної моделі; 
розвиток саморегулювання в аграрному секторі, делегування державою галузевим, 

фаховим та територіальним об’єднанням частини повноважень щодо регулювання 
аграрного ринку, в тому числі у частині здійснення контролю за якістю та безпечністю 
вітчизняної сільськогосподарської продукції; 

формування у сільськогосподарських товаровиробників позитивних 
довгострокових очікувань; 

створення умов для запровадження найбільш продуктивних, ресурсомістких та 
енергоефективних засобів виробництва і технологій; 

стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до раціонального 
аграрного природокористування; 

урахування регіональних умов розвитку сільського господарства. 
Цільові орієнтири реалізації Стратегії 

Макроекономічними показниками розвитку галузі є: 
збільшення до 2020 року порівняно з 2012 роком обсягу валової 

сільськогосподарської продукції у 1,3 раза; 
збільшення щороку обсягів експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції 

на 3-4 відсотки; 
зростання розміру середньомісячної заробітної плати працівників сільського 

господарства до середнього за галузями економіки. 
Продовольчу безпеку планується забезпечити шляхом пропонування основних 

видів вітчизняної сільськогосподарської продукції (зерна, молока, м’яса, цукру, яєць, олії 
соняшникової, овочів) на рівні не менш як 80 відсотків попиту внутрішнього ринку. 

Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції 
передбачається забезпечити шляхом зменшення щороку витрат енергетичних ресурсів на 
1 тонну виробленої продукції в середньому на  
1-2 відсотки, створення та функціонування саморегулівних організацій у всіх галузях 
сільського господарства та збільшення щороку на 1 відсоток питомої ваги 
сільськогосподарської продукції, що реалізується за довгостроковими контрактами, у 
загальному обсязі її реалізації. 
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Пріоритетні напрями досягнення стратегічних цілей 
Пріоритетними напрямами досягнення стратегічних цілей є: 
забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом: 
- формування стратегічних продовольчих запасів держави; 
- збільшення обсягів виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції з 

урахуванням вимог до забезпечення продовольчої безпеки держави та можливості 
реалізації її експортного потенціалу; 

- забезпечення якості та безпечності харчових продуктів, дотримання вимог до їх 
виробництва у результаті удосконалення системи сертифікації виробництва і 
стандартизації, впровадження на усіх підприємствах переробної та харчової 
промисловості систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, створення 
мережі лабораторій для визначення рівня якості сільськогосподарської продукції, 
делегування саморегулівним об’єднанням на засадах взаємовідповідальності частини 
повноважень щодо здійснення контролю за відповідністю сільськогосподарської 
продукції національним стандартам; 

- створення системи логістики, забійних пунктів живої худоби та птиці, інших 
складових ринкової інфраструктури для особистих селянських та середніх господарств; 

- проведення моніторингу та прогнозування ринку сільськогосподарської 
продукції, реагування на ринкові ризики; 

регулювання земельних відносин шляхом: 
- гарантування захисту прав власності та законних інтересів користувачів 

(власників) землі; 
- створення сприятливих умов для набуття пріоритетного права користування 

(власності) землями сільськогосподарського призначення особами, які проживають у 
сільській місцевості та господарюють виключно та переважно з використанням власної 
праці; 

- включення земель сільськогосподарського призначення до ринкового обігу та 
його державного регулювання у результаті поетапного запровадження обігу земель 
сільськогосподарського призначення (перший етап - вихід Державного земельного банку 
на ринок з метою створення умов для запровадження вільного обігу земель 
сільськогосподарського призначення, зокрема шляхом їх консолідації (до зняття 
мораторію на продаж таких земель сільськогосподарського призначення), другий етап - 
запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення на всій території 
країни); 

- поліпшення системи державного контролю у сфері земельних відносин, зокрема 
шляхом недопущення неконтрольованої зміни цільового призначення земельних ділянок; 

- запобігання спекулятивним операціям у сфері обігу земель 
сільськогосподарського призначення шляхом заборони перепродажу земельних ділянок 
протягом певного строку та встановлення диференційованого підходу до оподаткування 
таких операцій; 

- недопущення монополізації обігу земель сільськогосподарського призначення, 
зокрема шляхом обмеження площі таких земель, що можуть перебувати у власності або 
оренді однієї особи; 

- удосконалення орендних відносин, зокрема шляхом стимулювання 
довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення, встановлення 
мінімального строку дії договору оренди таких земель та визначення умов його 
дострокового розірвання, запровадження консолідованої відповідальності у разі надання 
в оренду масивів земель сільськогосподарського призначення; 

- стимулювання до раціонального і ефективного використання зазначених земель 
та підвищення рівня екологізації сільськогосподарського землекористування; 

удосконалення фінансової політики у результаті створення прозорих інструментів 
системи оподаткування аграрного сектору з урахуванням його економічних 
особливостей та соціальної ролі шляхом застосування спеціального режиму 
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оподаткування відповідно до законодавства; поетапна трансформація системи 
оподаткування в аграрному секторі; удосконалення системи оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників; 

забезпечення стабільної системи державної підтримки аграрного сектору шляхом 
запровадження середньострокового бюджетного планування, зокрема системи 
індикаторів фінансування аграрного сектору; надання переваги державній підтримці у 
здійсненні заходів щодо ефективного розподілу ресурсів в аграрній сфері; запровадження 
цільової підтримки на поворотній основі за умови наявності відповідальних за цільовий 
результат сільськогосподарських товаровиробників; перехід до переважно 
компенсаційних виплат; пріоритетне фінансування інноваційно-інвестиційних проектів 
на засадах державно-приватного партнерства; встановлення критеріїв доступу до прямої 
бюджетної підтримки з урахуванням соціально-економічної ролі господарств для 
сільських громад, агроекологічних вимог та прозорості у забезпеченні проходження 
бюджетних коштів; 

реалізація фінансово-кредитної політики шляхом створення дієвої системи 
земельної іпотеки та розвитку системи кредитного забезпечення аграрного сектору, в 
тому числі шляхом використання аграрних розписок та електронних складських 
свідоцтв; 

удосконалення регуляторної політики в аграрному секторі у результаті: 
- підвищення ефективності адміністративного регулювання шляхом створення 

регуляторної системи на засадах державно-приватного партнерства, впровадження 
ризикоорієнтованого підходу під час здійснення державного контролю; 

- делегування частини повноважень щодо регулювання аграрного ринку 
саморегулівним об’єднанням сільськогосподарських товаровиробників та розширення їх 
участі у формуванні і реалізації державної аграрної політики; 

- зменшення регуляторного навантаження на агробізнес у результаті 
максимального скорочення переліку необхідних дозволів та ліцензій; 

- впровадження механізму надання адміністративних послуг 
сільськогосподарським товаровиробникам за принципом “єдиного вікна”; 

удосконалення технічного регулювання шляхом: 
- адаптації технічного регулювання безпечності продукції до вимог ЄС і СОТ; 
- підвищення рівня відповідальності саморегулівних об’єднань 

сільськогосподарських товаровиробників та кооперативів у здійсненні контролю якості 
та безпечності продукції, виробленої її членами; 

- обмеження безпосереднього контролю особистих селянських господарств у разі, 
коли вся вироблена ними продукція реалізується на товарних ринках через кооперативи; 

регулювання ринків шляхом: 
- поступового скорочення переліку об’єктів державного цінового регулювання і 

способів адміністративного регулювання цін, переходу до регулювання обсягів 
виробництва (на основі продуктових балансів) із залученням саморегулівних об’єднань 
сільськогосподарських товаровиробників та використанням механізму проведення 
товарних і фінансових інтервенцій; 

- стимулювання споживчого попиту у результаті запровадження програм адресної 
підтримки малозабезпечених категорій населення; 

- зниження ринкових ризиків для сільськогосподарських товаровиробників у 
результаті урізноманітнення ринкових інструментів (страхування, гарантійні фонди, 
форвардна торгівля, торгівля деривативами, електронна торгівля тощо); 

- удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників, запровадження системи оперативного 
моніторингу ринку сільськогосподарської продукції, розбудови розвинутої системи 
сільськогосподарського дорадництва; 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської 
продукції шляхом створення мотивації до технологічного переоснащення і модернізації 
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галузей аграрного виробництва, в тому числі шляхом забезпечення необхідними 
машинами, обладнанням кооперативів; сприяння розвитку галузевих, міжкооперативних 
об’єднань сільськогосподарських товаровиробників та підвищення рівня їх 
відповідальності за формування і дотримання галузевих балансів, якість і безпечність 
продукції, виробленої її членами, в тому числі шляхом створення регіональних торгових 
марок продуктів; запровадження системи узгодження економічних інтересів у процесі 
виробництва, переробки, торгівлі; сприяння становленню системи спільної реалізації 
вітчизняної сільськогосподарської продукції на цільових зовнішніх ринках; створення 
умов для поглибленої переробки продукції, яка спрямовується на експорт; формування 
дієвої інфраструктури аграрного ринку і забезпечення розширеного доступу 
сільськогосподарських товаровиробників до організованих каналів збуту вітчизняної 
сільськогосподарської продукції, зокрема до мережі складських та елеваторних 
потужностей, а також розширення можливостей особистих селянських та середніх 
господарств на організованому аграрному ринку; стимулювання раціонального 
розміщення і спеціалізації аграрного виробництва з урахуванням природно-кліматичних 
умов; 

наукове забезпечення інноваційного розвитку, формування партнерських відносин 
між саморегулівними об’єднаннями сільськогосподарських товаровиробників, державою 
та галузевою наукою у сфері розвитку насінництва, селекції та племінної справи, 
техніко-технологічного забезпечення аграрного сектору; 

сприяння розвитку органічного землеробства, насамперед в особистих селянських 
і середніх господарствах; забезпечення раціонального використання природних ресурсів, 
залучених до господарського процесу в аграрному секторі, шляхом впровадження 
системи моніторингу та контролю якості всіх земель сільськогосподарського 
призначення та обов’язкової агрохімічної паспортизації; створення умов для збереження, 
відтворення і підвищення родючості ґрунтів; регламентація розміщення у сівозмінах 
екологічно деструктивних культур відповідно до науково обґрунтованих норм; 
відновлення зрошувальних та меліоративних систем; стимулювання користувача 
(власника) землі до раціонального використання і охорони земель 
сільськогосподарського призначення. 

Для забезпечення розвитку галузей аграрного сектору економіки надаватиметься 
пріоритетна підтримка: 

тваринництва, зокрема м’ясного скотарства, свинарства, козівництва, вівчарства, 
кроликівництва, бджільництва, індиківництва, - за рахунок мотивації особистих 
селянських господарств, кооперативів та середніх господарств; свинарства у великих 
господарствах за умови високого рівня автоматизації та механізації виробництва; 
молочного скотарства - за рахунок розвитку довгострокових контрактних відносин із 
молокопереробними підприємствами, виробництва сухого молока (переважно для 
постачання на експорт); молочного скотарства в особистих селянських господарствах, 
кооперативах та середніх господарствах - за рахунок становлення і розвитку 
регіональних торгових марок усіх видів сирів, інших молочних продуктів підвищеної 
доданої вартості; 

рибництва - у результаті розвитку аква- та марикультури на водних об’єктах 
загальнодержавного та місцевого значення, а також розвитку рибопромислового флоту; 

рослинництва, зокрема ягідництва, садівництва, виноградарства та 
непромислового виноробства, овочівництва, - шляхом мотивації особистих селянських 
господарств і кооперативів; 

харчової та переробної промисловості - шляхом стимулювання виробництва нових 
видів продукції (біоетанолу, ріпакової та соєвої олії), збільшення обсягу та розширення 
асортименту виробництва дитячого харчування, харчових концентратів; 

сільськогосподарського машинобудування - шляхом створення українськими та 
транснаціональними компаніями спільних підприємств крупновузлового збирання 
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техніки, а також нарощення обсягів виробництва комплектувальних виробів, вузлів і 
агрегатів. 

За рахунок переваг різних форм господарювання буде забезпечено розвиток: 
виробництва зернових і технічних культур великими господарствами - на основі їх 

стійких зовнішньоекономічних відносин та інтеграції із зерноторговими та олійно-
екстракційними підприємствами; 

виробництва зернових культур середніми господарствами та кооперативами - у 
результаті забезпечення участі таких суб’єктів в організованому аграрному ринку; 

виробництва харчових продуктів відомих на закордонних ринках торгових марок; 
мережі складських та елеваторних потужностей, що надають послуги 

сільськогосподарським товаровиробникам зернових та зернобобових культур, - у 
результаті розвитку організованого аграрного ринку; 

виробництва альтернативних видів енергії, насамперед виробництва біопального з 
культур, продукція з яких не використовується з продовольчою метою та на корм 
тваринам. 

Механізм реалізації Стратегії 
Стратегія реалізовуватиметься шляхом розроблення, ухвалення та виконання 

Державної програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, яка 
визначатиме шляхи та способи виконання завдань Стратегії за кожним із пріоритетних 
напрямів, міститиме перелік завдань і заходів, передбачатиме обсяги і джерела 
фінансування, очікувані результати (індикатори), строки та відповідальних виконавців із 
сторони Кабінету Міністрів України та партнерів із сторони учасників аграрного ринку, а 
також перелік відповідних проектів актів законодавства про внесення необхідних змін 
до Податкового кодексу України та інших законодавчих і підзаконних нормативно-
правових актів. 

Моніторинг та оцінка ефективності реалізації Стратегії 
Моніторинг та оцінку ефективності реалізації Стратегії проводить 

Мінагрополітики. З метою дотримання об’єктивності та неупередженості проведення 
таких моніторингу та оцінки передбачено залучати наукові установи, неурядові 
організації та незалежні інститути. Оцінка ефективності реалізації Стратегії 
ґрунтуватиметься на результатах виконання Державної програми розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  

НАКАЗ  
від 04 жовтня № 1177/588 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Ліцензійної 
палати при Міністерстві економіки України, Головного управління ветеринарної 

медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду України 
 

Відповідно до пункту 7 Положення про Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 
634, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством 
України НАКАЗУЄМО :  

1. Визнати такими, що втратили чинність: 
наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України, Головного 

управління ветеринарної медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 
10 квітня 1996 року № ЛП-8/15 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі 
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила 
її здійснення та контроль за їх дотриманням”, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23 квітня 1996 року за № 200/1225; 
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наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України, Головного 
управління ветеринарної медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 
15 липня 1996 року № ЛП-16/25 “Про внесення доповнення до Інструкції про порядок 
видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови і 
правила її здійснення та контроль за їх дотриманням”, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 26 липня 1996 року за № 386/1411; 

наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України, Головного 
управління ветеринарної медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 
15 липня 1996 року № ЛП-17/26 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі 
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення та реалізацію 
ветеринарних медикаментів і препаратів, умови і правила її здійснення та контроль за їх 
дотриманням”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 
385/1410. 

2. Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в установленому порядку 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
http://minagro.gov.ua/ 

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  

НАКАЗ 
від 10 жовтня2013 року№ 598 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного 
комітету рибного господарства України 

 
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 
року № 500, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-
правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ :  

1. Визнати такими, що втратили чинність, деякі накази Державного комітету 
рибного господарства Укаїни згідно з переліком, що додається. 

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) у встановленому законодавством 
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника 

апарату Сеня О.В. 
ПЕРЕЛІК  

деяких наказів Державного комітету рибного господарства України, визнаних 
такими, що втратили чинність 

Наказ Державного комітету рибного господарства України від 3 грудня 1997 року 
№ 46 «Про затвердження Типового положення про учбово-тренажерний центр 
Держкомрибгоспу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 
1998 року за № 86/2526; 

наказ Державного комітету рибного господарства України від 5 грудня 1997 року 
№ 47 «Про постійно діючі Державні кваліфікаційні комісії плавскладу морських суден 
Держкомрибгоспу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 
1998 року за № 53/2493; 
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наказ Державного комітету рибного господарства України від 27 лютого 1998 року 
№ 29«Щодо організації передачі повідомлень про надзвичайні події», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 13 квітня 1998 року за № 236/2676; 

наказ Державного комітету рибного господарства України від 29 липня 1998 року 
№ 106«Про затвердження Положення про проведення огляду учбово-тренажерних 
центрів і тренажерів Держкомрибгоспу України», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 23 вересня 1998 року за № 592/3032; 

наказ Державного комітету рибного господарства України від 7 квітня 1999 року 
№ 54 «Про затвердження Правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт на 
суднах, які ремонтуються та будуються на судноремонтних підприємствах рибного 
господарства України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2000 
року за № 159/4380. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  

НАКАЗ 
від 10 жовтня 2013 року № 606 

 Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання 
коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, 
що належать до сфери її управління 

 
Відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу 

України, пунктів 5 та 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, 
та розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 
130/22662, НАКАЗУЮ :  

1. Затвердити Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів 
спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до 
сфери її управління, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 
наказ Міністерства аграрної політики України від 2 лютого 2009 року № 60 "Про 

затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів 
спеціального фонду Державної служби з карантину рослин України", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 18 лютого 2009 року за № 158/16174; 

наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 10 листопада 2010 
року № 487 "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання 
коштів спеціального фонду за надання платних послуг бюджетними установами, що 
входять до сфери управління Державного комітету ветеринарної медицини України", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2010 року за № 1242/18537. 

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Давиденка В.М. 
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ПОРЯДОК  
акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від 

власних надходжень територіальних органів Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України та бюджетних установ, що належать до сфери її 

управління 
I. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання на рівні Держветфітослужби 
України, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних 
надходжень територіальних органів Держветфітослужби України та бюджетних установ, 
що належать до сфери її управління (далі - спеціальний фонд). 

1.2. Перерозподіл та використання коштів спеціального фонду проводяться з 
метою забезпечення належного фінансування основної діяльності територіальних органів 
та бюджетних установ, які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального 
фонду державного бюджету та які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за 
рахунок власних надходжень. 

1.3. Акумулювання, перерозподіл і використання коштів спеціального фонду 
проводяться за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного 
бюджету КПКВК 2802010 “Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та 
фітосанітарної служби України” та КПКВК 2802030 “Організація і регулювання 
діяльності установ в системі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України”, 
які передбачені законом України про Державний бюджет України на бюджетний період. 

II. Акумулювання коштів спеціального фонду 
2.1. Обсяги власних надходжень бюджетних установ, які перевищують обсяги 

відповідних витрат, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних 
функцій підлягають акумулюванню на рівні Держветфітослужби України. 

2.2. Перерахування зазначених у пункті 2.1 цього розділу коштів спеціального 
фонду визначається на кожний бюджетний період. 

Повноту та своєчасність перерахування коштів забезпечують керівники 
відповідних територіальних органів Держветфітослужби України та бюджетних установ, 
що входять до сфери її управління. 

2.3. Перерахування коштів спеціального фонду до Держветфітослужби України та 
подальший їх перерозподіл здійснюються лише в межах однієї програми й однієї групи 
власних надходжень відповідно до розділу Х Порядку казначейського обслуговування 
державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 січня 2013 року за № 130/22662. 

III. Перерозподіл та використання акумульованих коштів спеціального фонду 
3.1. Територіальні органи Держветфітослужби України та бюджетні установи, що 

входять до сфери її управління у разі незабезпечення або часткового забезпечення 
потреби в коштах загального фонду і спеціального фонду до 05 числа місяця, наступного 
за звітним, подають Держветфітослужбі України обґрунтовані заявки про додаткову 
потребу в коштах спеціального фонду. 

3.2. Держветфітослужба України щомісяця до 20 числа за результатами розгляду 
отриманих заявок приймає рішення про перерозподіл акумульованих коштів 
спеціального фонду та перераховує відповідні суми коштів підпорядкованим 
підрозділам. 

Перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду затверджується 
наказом Держветфітослужби України за погодженням з Міністром аграрної політики та 
продовольства України. 

3.3. Власні надходження, що надійшли на відповідні рахунки Держветфітослужби 
України, використовуються в межах фактичних надходжень згідно з кошторисом, який 
складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та 
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основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228. 

3.4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється згідно із 
чинним законодавством , що діє у сфері державних закупівель. 

IV. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських 
операцій 

4.1. Операції з коштами спеціального фонду відображаються територіальними 
органами Держветфітослужби України та бюджетними установами, що входять до сфери 
її управління у бухгалтерському обліку, фінансовій та бюджетній звітності за формами 
відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 лютого 
2012 року за № 196/20509. 

4.2. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів спеціального фонду, 
що надходять від підпорядкованих установ, здійснюється Держветфітослужбою України 
в установленому законодавством порядку. 

4.3. Залишки коштів, що не були використані в поточному році, зберігаються на 
рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття  відповідних витрат у 
наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі 
відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період 
залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду державного 
бюджету. 

http://minagro.gov.ua/ 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку земель» 

щодо срощення процедури спадкування земельної ділянки»  
Номер, дата реєстрації: 3298-1 від 01.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Вознюк Ю.В. 
 
Метою внесення змін до Закону України «Про оцінку земель» є: 
- спрощення та здешевлення процедури оформлення спадкових прав на земельні 

ділянки; 
- забезпечення стабільності відносин власності щодо земельних ділянок, усунення 

зволікань з оформлення спадкових прав; 
- усунення соціальної напруги в суспільстві, яка виникає у зв’язку з необхідність 

сплати додаткових коштів з метою оформлення спадщини.   
   Відповідно до чинної редакції ст. ст. 5, 13 Закону України «Про оцінку 

земель» проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є обов’язковим, в 
тому числі при спадкуванні.  

 31.07.2013 року Міністерство юстиції України поширило роз’яснення, у якому 
вказало, що «…при даруванні та спадкуванні земельної ділянки  застосовуються норми 
законодавчих актів щодо нормативно-грошової оцінки земельних ділянок (Земельний 
кодекс України,  Закон України «Про оцінку земель»)».  

 Відтак, на сьогодні з метою видачі спадкоємцям свідоцтв про право на 
спадщину, у складі якої є земельна ділянка, попри наявність довідок (витягів) про 
нормативну грошову оцінку земельних ділянок, виданих управліннями Держземагенства, 
нотаріуси вимагають від спадкоємців проведення нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок як об’єкта спадщини.  

 Вищевикладене призводить до значного подорожчання вартості оформлення 
спадщини, оскільки послуги ринку оціночної діяльності в Україні не є дешевими. Крім 
того, необхідно враховувати, що спадкування земельних ділянок здійснюють громадяни 
в переважній більшості у сільській місцевості, де їх розміри вимірюються у декількох 
гектарах. Здійснити нормативну грошову оцінку такої земельної ділянки шляхом 
звернення до суб’єкта оціночної діяльності, який працює на ринку цих послуг, для 
мешканців сільської місцевості надто дорого, а вартість оцінки, яку пропонують 
оцінювачі, нерідко є для них не підйомною.  

 Все це призводить до того, що спадкоємці зволікають з оформленням своїх 
спадкових прав, що не сприяє стабільності відносин власності та призводить до того, що 
окремі земельні ділянки знаходяться у незрозумілому правовому статусі: вони не 
належать ні власникам, ні спадкоємцям.  

 Тому, з метою здешевлення та спрощення процедури оформлення спадкових 
прав на земельну ділянку, вирішення описаних проблем пропонується прийняти цей 
законопроект.    

 Законопроект подається як альтернативний щодо проекту Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оціночної діяльності 
(реєстр. № 3298).  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до статті 286 Податкового кодексу 

України» (щодо сплати земельного податку до оформлення правовстановлюючих 
документів на земельну ділянку) 

Номер, дата реєстрації: 3353 від 03.10.2013 
Ініціатор: Народні депутати України Задорожний В.К., Павлов К.Ю., 
                   Мартовицький А.В. 
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Метою прийняття вказаного законопроекту є зміцнення фінансової бази бюджетів 
місцевого самоврядування, посилення відповідальності юридичних та фізичних осіб за 
використання земельних ділянок.  

Відповідно до норм Земельного кодексу України передача в оренду земельних 
ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на 
підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки, а право оренди 
земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав. 

З 1 січня 2013 року змінено порядок реєстрації договорів оренди земельних 
ділянок державної та комунальної власності.  

Зокрема, право реєстрації відповідним державним органом або територіальною 
громадою договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності 
набувається лише після реєстрації права власності на таку ділянку у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно. 

Тривалий термін державної реєстрації прав власності на земельні ділянки 
та відсутність законодавчих підстав для перерахування землекористувачами платежів до 
набрання чинності договорами оренди землі призводять до значних втрат бюджетів 
місцевого самоврядування. 

Враховуючи вищенаведене, доцільно запровадити з моменту прийняття органами 
влади рішень щодо надання земельних ділянок в оренду до державної реєстрації 
договорів оренди землі стягнення із землекористувачів земельного податку 
за мінімальними ставками орендної плати за землю. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, що не 

призначені для споживання людиною» 
Номер, дата реєстрації: 3357 від 04.10.2013 
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.  
 
Головною метою проекту Закону є визначення основних принципів, пріоритетів та 

ключових завдань формування збалансованої державної політики у сфері поводження з 
побічними продуктами тваринного походження, визначення основних вимог для 
зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин, які становлять побічні продукти 
тваринного походження,  на різних етапах - від утворення та збору до використання, 
утилізації або видалення таких продуктів. 

Проект Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не 
призначені для споживання людиною» (далі - проект Закону) розроблений на виконання 
підпункту 89.1.19 пункту 89.1 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. Прийняття проекту Закону 
покликане забезпечити гармонізацію вітчизняного законодавства в сфері поводження з 
відходами тваринного походження до вимог міжнародного законодавства..  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо здійснення самоврядного та громадського контролю за використанням та 
охороною земель)» 

Номер, дата реєстрації: 3374 від 08.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Царьов О.А. 
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Метою цього проекту Закону є забезпечення реалізації визначених законодавством 
видів контролю за використанням та охороною земель, а саме, самоврядного та 
громадського контролю, які на сьогодні не здійснюються.  

Самоврядний контроль не здійснюється через відсутність у посадових осіб, 
уповноважених виконавчими комітетами сільських, селищних, міських  рад на 
здійснення самоврядного контролю, достатніх повноважень для його здійснення (не 
мають повноважень видавати приписи з вимогою усунення порушень земельного 
законодавства, складати протоколи, розглядати справи про адміністративні 
правопорушення та накладати адміністративні стягнення).  

Інститут громадських інспекторів з часу прийняття нинішнього Земельного 
кодексу України так і не сформовано через відсутність чіткої процедури їх призначення 
та затвердження положення, яке регламентує діяльність громадських інспекторів.  

Саме ці питання пропонується врегулювати даним проектом Закону. 
Проект Закону України розроблено у зв’язку із необхідністю законодавчого 

врегулювання процедури здійснення самоврядного та громадського контролю за 
використанням та охороною земель. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо спрощення передачі земельних ділянок  
сільськогосподарського призначення у власність та користування» 

Номер, дата реєстрації: 2181а/П від 10.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України  Калетнік Г.М. 
 
Верховна Рада України постановляє: 
1.Відхилити проект Закону України про внесення змін до деяких  законів України 

щодо спрощення передачі земельних ділянок  сільськогосподарського призначення у 
власність та користування (реєстр.№2181а), поданий народним депутатом  України 
Сігалом Є.Я. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
         Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо орендної плати за землю)» 
         Номер, дата реєстрації: 3317-1 від 10.10.2013 
         Ініціатор:Народні депутати України Сиротюк О.М., Головко М.Й.,  
            Леонов Е.В.  

 
Метою прийняття законопроекту є додаткова можливість наповнення 

місцевих бюджетів та вдосконалення правового регулювання земельних відносин, 
спрямоване на залучення позабюджетних коштів та інвестицій в місцеві програми 
соціально-економічного та культурного розвитку. 

Завдання законопроекту спрямовані на створення механізму реалізації сплати за 
оренду землі закладами  культури,  науки,  освіти,  охорони здоров'я та соціального 
забезпечення приватної форми власності.    

 Законопроект має стимулювати будівництво нових сучасних закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я та спорту за інвестиційні кошти, що зменшить 
навантаження на державний та місцеві бюджети.  

В умовах катастрофічного недофінансування заходів передбачених місцевими 
цільовими програмами, виникає потреба в залученні позабюджетних коштів та 
інвестицій в соціально-економічний та культурний розвиток адміністративно-
територіальних одиниць.  
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Обсяг коштів передбачених місцевим бюджетом на реалізацію місцевих цільових 
програм не забезпечує їх виконання, що не сприяє розвитку мережі закладів культури, 
науки,  освіти,  охорони здоров'я та соціального  забезпечення. 

Розмір орендної плати за земельні ділянки, відведених під заклади  культури,  
науки,  освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, стає перешкодою для 
залучення позабюджетних коштів та інвестицій в місцеві програми соціально-
економічного і культурного розвитку та створенню сучасної мережі таких закладів, що 
фінансуватимуться за рахунок приватних осіб та організацій. 

Прийняття зазначеного законопроекту стимулюватиме наповненню місцевих 
бюджетів та створить більш сприятливі умови приватним особам та організаціям 
приймати участь в розбудові мережі закладів культури,  науки,  освіти,  охорони здоров'я 
та соціального  забезпечення, покликаних реалізувати норми Законів України «Основи 
законодавства України про культуру», «Про науку і науково-технічну діяльність», «Про 
освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальні 
послуги». 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та 
якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин» 

Номер, дата реєстрації: 3424 від 14.10.2013 
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я. 
 
Метою розробки законопроекту є  гармонізації законодавства України щодо 

державного нагляду (контролю), що здійснюється з метою перевірки виконання 
законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров`я і 
благополуччя тварин у відповідність з Регламентами ЄС № 854/2004, № 882/2004, 
№ 669/2009 та Директивою Ради ЄС № 97/78/EC. 

Пунктом 90.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава» (далі - Національний план дій на 2013 рік), затвердженим 
Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, передбачено внесення на 
розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо державного нагляду 
(контролю), що здійснюється з метою перевірки виконання законодавства України про 
безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров`я і благополуччя тварин, з 
метою гармонізації законодавства України з Регламентами ЄС № 854/2004, № 882/2004, 
№ 669/2009 та Директивою Ради ЄС № 97/78/EC.  

З метою реалізації завдань, визначених Національним планом дій на 2013 рік, 
розроблено проект Закону України «Про державний контроль у сфері забезпечення 
безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин».  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо 

удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності)» 

Номер, дата реєстрації: 3432 від 16.10.2013 
Ініціатор: Народні депутати України Дзензерський Д.В., Бондар В.В. 
 
Метою законопроекту є створення правових передумов для належного 

функціонування механізму відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності, та, як наслідок, створення передумов для реалізації 
інвестиційних проектів загальнодержавного значення, які реалізуються в т.ч. із 
залученням іноземних інвесторів. Серед іншого, це стосується наступних проектів:  

 забезпечення національної безпеки і оборони;  
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 будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування 
лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, 
естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, 
морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів необхідних 
для їх експлуатації;  

 будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та 
виробничих споруд; 

 розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням 
корисних копалин;  

 будівництво захисних гідротехнічних споруд;  
 розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських 

установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними 
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

Практика застосування норм чинного законодавства при оформленні права на 
землю під об’єкти, пов’язані з проведенням ЄВРО-2012, для спорудження проектів 
державного значення, магістральних ліній електропередач, інших об’єктів енергетики 
підтвердила наявність прогалин у законодавчих актах і необхідність удосконалення ряду 
положень. Зокрема, не врегульованими є питання щодо відведення для суспільних 
потреб земель, які викуплені органами державної влади або місцевого самоврядування 
для таких потреб.  

На даний час, складається ситуація, коли, наприклад, викуп здійснює один орган – 
районна державна адміністрація, а відведення таких земельних ділянок заявнику згідно із 
ст. 122 Земельного кодексу України повинно здійснюватись іншим органом – обласною 
державною адміністрацією або територіальним органом з питань земельних ресурсів. 
При цьому, районна державна адміністрація забезпечує викуп земельних ділянок за 
кошти районного бюджету, а згідно із ст. 122 Земельного кодексу України при відведенні 
таких ділянок договір повинен укладатись із обласною державною адміністрацією або 
територіальним органом з питань земельних ресурсів. Таким чином, надходження від 
продажу або оренди викупленої земельної ділянки не повертається до районного 
бюджету.  

У зв'язку із недостатнім правовим регулюванням нереалізованими залишаються 
інвестиційні проекти загальнодержавного значення та, як наслідок, незалученими у 
пріоритетні галузі промисловості іноземні інвестиції.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про державний земельний кадастр» щодо скасування 
плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них» 

Номер, дата реєстрації: 3061/П від 18.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
 
Верховна Рада України постановляє: 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про державний земельний кадастр» щодо скасування плати за внесення 
відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них (реєстр. № 3061), поданий 
народним депутатом України Калетніком Г. М. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»» щодо оптимізації 
формування зернових ресурсів України» 

Номер, дата реєстрації: 3140/П від 21.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
 
Верховна Рада України постановляє: 
1. Прийняти за основу проект Закону  України «Про внесення змін до Закону 

України «Про зерно та ринок зерна в Україні»» щодо оптимізації формування зернових 
ресурсів України (реєстр. № 3140), поданий народним депутатом України В. 
Пилипенком. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем» 
Номер, дата реєстрації: 3448 від 21.10.2013 
Ініціатор: Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.  
 
Метою прийняття законопроекту є забезпечення на законодавчому рівні основних 

засад щодо відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному 
забезпеченні держави, встановлення відповідальності за недбале ставлення до 
меліорованих земель та меліоративних систем, використання зрошуваних земель у 
поливному режимі, збереження і відтворення родючості ґрунтів, зменшення 
навантаження на державний бюджет при прийнятті безхазяйних об’єктів інженерної 
інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного 
землеробства до державної власності.     

Законопроектом пропонується внести зміни: 
- до Земельного кодексу України стосовно: визначення земельних ділянок 

смуг відведення з особливим режимом використання під закриті меліоративні мережі 
зрошувальних і осушувальних систем з метою забезпечення їхньої експлуатації; 
використання меліорованих земель за призначенням, зокрема зрошуваних земель у 
поливному режимі; 

- до Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів 
магістральних трубопроводів» у частині віднесення до складу об’єктів магістральних 
трубопроводів об’єктів закритої мережі меліоративних систем, які визначені Законом 
України «Про трубопровідний транспорт», з метою дотримання правового режиму 
земель охоронних зон; 

- до Закону України «Про меліорацію земель» у частині визначення статусу 
меліоративних систем та права власності на них; повноважень органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування у сфері меліорації; експлуатації та списання меліоративних 
систем; фінансового забезпечення заходів з меліорації земель та відповідальності за 
порушення законодавства про меліорацію земель. 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем» (далі – проект 
Закону) розроблено відповідно до підпункту 3 пункту 9 Протоколу засідання Кабінету 
Міністрів України від 25.07.2012 № 55, доручень Кабінету Міністрів України щодо 
відновлення системи зрошуваного землеробства та для врегулювання питань, пов’язаних 
із використанням меліорованих земель і меліоративних систем. 
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Внаслідок реформування агропромислових підприємств, які у своїй діяльності 
використовували меліоровані землі та меліоративні системи, кількість водокористувачів 
збільшилася у декілька разів, змінилася структура та належність 
внутрішньогосподарських меліоративних фондів. Така ситуація призвела до 
пограбування трубопроводів, руйнування окремих елементів меліоративних мереж, 
порушення їх технологічної цілісності, розкрадання дощувальних машин і зниження 
рівня використання меліорованих земель, особливо зрошуваних.  

Згідно з інвентаризацією, яка проведена відповідно до доручення Кабінету 
Міністрів України від 06.09.2011 № 42844/0/1-11, встановлено, що з наявних   2,2 млн. га 
зрошуваних земель не використовується у зрошуваному землеробстві 1,4 млн. га, 746 
тис. га з них можна поливати без додаткових капітальних вкладень, а на площі 919,4 тис. 
га можливо реально відновити зрошуване землеробство. 

Основними причинами, які обумовлюють недостатній рівень використання 
зрошувальних систем в Україні, є:   

- незадовільний технічний стан інженерної інфраструктури 
внутрішньогосподарських систем (819,5 тис. га); 

- відсутність дощувальних машин (893,2 тис. га); 
- незадовільний технічний стан насосно-силового обладнання 

внутрішньогосподарських систем (200,1 тис. га); 
-  незадовільний гідрогеолого-меліоративний стан (14,4 тис. га). 
Це, а також порушення технологій вирощування сільськогосподарських культур, 

структури посівних площ, вкрай низький рівень ресурсного забезпечення обумовили 
низький рівень використання зрошуваних земель і, як наслідок, втрату ними ролі 
страхового фонду в ресурсному та продовольчому забезпеченні держави. 

У зв’язку з розпаюванням земель, залишаються невирішеними проблеми доступу 
до інженерної інфраструктури меліоративних систем, які знаходяться у державній 
власності. Особливо це ускладнює доступ до обслуговування закритих трубопроводів. 
Проведення ремонтних робіт на таких землях у вегетаційному періоді веде до 
відшкодування вартості пошкодженого врожаю. 

Внесення змін передбачає забезпечення безперешкодного доступу до закритої 
меліоративної мережі під час обслуговування, ремонту та проведення аварійних робіт. 

Комплексне розв’язання зазначених проблем можливе шляхом прийняття змін до 
законодавчих актів, які діють у сфері меліорації земель. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

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

Номер, дата реєстрації: 2202а/П від 22.10.2013 
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 Законів 

України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про 
безпечність та якість харчових продуктів" щодо видачі ветеринарних документів (реєстр. 
№ 2202а), поданий народними депутатами України  Омельяновичем Д.С., Пшонкою 
А.В., Бахтеєвою Т.Д.  

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

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про прийняття за основу проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та 
порядку погодження документації із землеустрою» 

Номер, дата реєстрації: 3238/П від 22.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою», 
внесений народним депутатом України Калетніком Г.М. (реєстр. № 3238 від 12.09.2013 
року), прийняти за основу. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державне 

регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо особливостей розподілу обсягів 
виробництва цукру в межах квоти «А»)» 

Номер, дата реєстрації: 3468 від 22.10.2013 
Ініціатори: Народний депутат України Купчак В.Р. 
 
Законопроект спрямований на вдосконалення системи розподілу обсягів виробництва 

цукру в межах квоти «А», забезпечення захисту інтересів малих та середніх підприємств 
бурякоцукрового комплексу України та збільшення рівня зайнятості сільського населення. 

Бурякоцукрова галузь є традиційною для нашої держави та відіграє стратегічну роль у 
забезпеченні економічної та продовольчої безпеки України. В поточному році цукровими 
буряками засіяно більше 300 тисяч га.  

Разом з тим, в останні роки структура вітчизняного бурякоцукрового комплексу суттєво 
змінилася. Процеси концентрації у зазначеній галузі призвели до різкого скорочення кількості 
заводів, що виробляють цукор, – так, в поточному році переробку цукрових буряків 
здійснюватиме менше 40 заводів, тоді як минулого року їх було більше 60. При цьому темпи та 
кількість переробки впали майже в три рази.  

За різними оцінками, від 65 до 70% цукру сьогодні виготовляється об’єднаннями 
підприємств – великими інтегрованими агрохолдингами, які, здійснюючи управління 
декількома заводами, за існуючого законодавчого регулювання отримують несправедливі 
конкурентні переваги над суб’єктами малого та середнього підприємництва, що призводить до 
фактичної монополізації цукрового ринку та витісняє з нього малих та середніх виробників. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і 
реалізації цукру» обсяги виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, 
обмежуються квотою «А» та визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. Частина 
третя зазначеної статті передбачає, що обсяги виробництва цукру в межах квоти «А» 
розподіляються між цукровими заводами центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної аграрної політики, на конкурсних умовах. Таким чином, 
квота «А» розподіляється між заводами-виробниками цукру, а не між суб’єктами 
господарювання. Відповідно, один суб’єкт господарювання – об’єднання підприємств, з 
урахуванням осіб, пов’язаних з ними відносинами контролю  має можливість отримати 
необмежену квоту.  

Така ситуація всупереч Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні» встановлює дискримінаційні умови для малого і 
середнього підприємництва бурякоцукрового комплексу, а також сприяє зниженню зайнятості 
та створює перепони для підприємництва у сільській місцевості, як основної умови 
підвищення рівня життя населення. 

Виходячи з вищевикладеного, обсяги виробництва цукру в межах квоти «А» необхідно 
розподіляти з врахуванням необхідності збереження окремих заводів як гарантів робочих 
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місць та соціальної стабільності в найбільш депресивних регіонах.  
З цією метою запропонованим законопроектом вносяться зміни в ч. 3 статті 2 Закону 

України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру», якими передбачається, 
що сукупна частина квоти «А», яка розподіляється між цукровими заводами, що входять до 
складу об’єднання підприємств, з урахуванням осіб, пов’язаних з ними відносинами 
контролю, не може перевищувати 10% від загального обсягу квоти «А» на наступний рік. 
Таким чином, один суб’єкт господарювання, незалежно від кількості цукрових заводів, що 
знаходяться в його управлінні, матиме змогу отримати в сукупності не більше 10% від обсягів 
виробництва цукру в межах квоти «А».  

Крім того, законопроект встановлює, що участь цукрового заводу в об’єднанні 
підприємств визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної аграрної політики, на підставі публічної інформації, оприлюдненої українськими та 
закордонними суб’єктами господарювання стосовно пов’язаних з ними чи підконтрольних 
ним підприємств бурякоцукрового комплексу на території України. Порядок такої процедури 
визначення участі цукрового заводу в об’єднанні підприємств встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.  

  http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо врегулювання окремих питань розвитку біржової торгівлі 
сільськогосподарською продукцією». 

Номер, дата реєстрації: 3469 від 23.10.2013 
Ініціатор: Народні депутати України Кутовий Т.В., Шаблатович О.М.,  
              Кириленко І.Г. 

 
Завданням законопроекту є встановлення свободи укладення та реєстрації угод 

щодо агропромислових товарів на біржовому або позабіржовому ринках. 
31 жовтня 2012 року Уряд скасував обов’язкову реєстрацію зовнішньоекономічних 

контрактів на Аграрній біржі, прийнявши постанову № 1079 «Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з 
питань реєстрації зовнішньоекономічних контрактів». 

Скасування обов’язкової реєстрації було позитивно сприйнято аграріями, оскільки 
дозволило зекономити значні кошти на комісії за реєстрацію контрактів та підвищити 
закупівельні ціни на агропромислову продукцію. 

За підрахунками Держпідприємництва України, обов’язкова реєстрація та 
укладання експортних контрактів зменшували закупівельні ціни для сільгоспвиробників 
в середньому на 0,15% (3-4 грн. на кожній тонні зернових та 7-8 грн. на олійних). Як 
приклад, тільки за 2011 рік сільгоспвиробники через фіктивну реєстрацію експортних 
контрактів недоотримали по 13 млн. грн. за вирощену пшеницю та 38 млн. грн. за 
виготовлену соняшникову олію. Це значно стримувало розвиток с/г галузі. 

Прийняття вищезазначеної постанови стало кроком України у напрямку створення 
сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності в Україні, підтримки 
національного виробника, поліпшення інвестиційного клімату та інвестиційної 
привабливості України та підвищення показників України у рейтингу Світового банку та 
Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу». 

У будь-якій з розвинених країн-експортерів сільськогосподарської продукції 
(зокрема ЄС та США) не існує вимоги щодо реєстрації зовнішньоекономічних контрактів 
на агропромислову продукцію на біржі.  

У Росії обов’язкову реєстрацію контрактів при експорті товарів було скасовано у 
1996 р., у Білорусі – 2003 р. До того ж, там реєстрацією контрактів займалися виключно 
державні органи: відповідно уповноважені Міністерства зовнішніх економічних зв’язків 
РФ та Комітет з сільського господарства і продовольства облвиконкому РБ, а не як на 
Україні – приватні структури через товарні біржі.  
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Попри позитивний український та міжнародний досвід скасування обов’язкової 
реєстрації на біржі зовнішньоекономічних контрактів для агропромислової продукції, 
існують регуляторні пропозиції відновити обов’язкову реєстрацію. Даний проект 
розроблено з метою запобігання звуженню прав у сфері свободи підприємництва та 
недопущення додаткового регуляторного тиску на внутрішньому та зовнішньому ринках 
агропродукції. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо діяльності Аграрного фонду» 
Номер, дата реєстрації: 2916-д від 24.10.2013 
Ініціатори: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
 
Проект не прийнято (05.11.2013) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо 

грошової оцінки земельних ділянок)» 
Номер, дата реєстрації: 3507 від 29.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Дмитрук М.І. 
 
Метю законопроекту є узгодження положень Земельного кодексу України та 

Закону України «Про оцінку земель» щодо випадків   використання нормативної 
грошової оцінки земель.   

Необхідністю прийняття акта є узгодження норм законодавства України в частині 
використання нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зокрема частини третьої 
статті 201 Земельного кодексу України та частини п’ятої статті 5 Закону України «Про 
оцінку земель». 

Так, відповідно до частини третьої статті 201 Земельного кодексу України 
нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру 
земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 
економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо. 

Тоді як частина п’ята статті 5 Закону України «Про оцінку земель» (із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 5059-VI від 05.07.2012) містить більш розширене коло 
випадків, в яких використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок (для 
визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та 
даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення 
відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці 
показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та 
охорони земель). 

А тому вважаю, що було б  доцільним  у частині третій статті 201 Земельного 
кодексу України зробити посилання на Закон України “Про оцінку земель”, що дасть 
можливість узгодити між законами  випадки використання нормативної  грошової оцінки 
земель.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо 

сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства ) 
Номер, дата реєстрації: 3508 від 29.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Дмитрук М.І. 
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Метою цього законопроекту є приведення положень Бюджетного кодексу України 
у відповідність до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір на розвиток 
виноградарства, садівництва і хмелярства» у частині сплати збору на розвиток 
виноградарства, садівництва і хмелярства.   

Розроблення законопроекту викликано необхідністю приведення положень 
Бюджетного кодексу України у відповідність до Податкового кодексу України та Закону 
України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» у частині 
сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.   

Як загальнодержавний податок збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства (далі–збір) вперше було запроваджено в квітні 1999 року Законом України № 
587-XIV «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».  

Збір сплачується на спеціальний  рахунок  центрального  органу  виконавчої  
влади та використовується виключно на розвиток зазначених галузей. 

Відповідно до пункту 5 частини другої розділу ХІХ Прикінцевих положень 
Податкового кодексу України з 1 січня 2013 року визнано таким, що втратив чинність 
Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».  

Але, пунктом 4 Підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України встановлено,  що до 1 січня 2015 року справляється збір  на розвиток  
виноградарства,  садівництва  і хмелярства відповідно до Закону України «Про збір на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства». 

Крім того, відповідно до пункту 16 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України до 1 січня 2018 року встановлюється збір на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. 

Пунктом 9.1.15 статті 9 розділу І Податкового кодексу України збір віднесено до 
загальнодержавного податку. Проте, у Бюджетному кодексі України такого збору не має.  
Враховуючи те, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є 
фінансовою складовою Державного бюджету України, я вважаю за необхідне внести 
відповідні зміни у Бюджетний кодекс України.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо 

продовження дії особливостей справляння податку на додану вартість при 
здійсненні операцій з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без 
подальшої обробки» 

Номер, дата реєстрації: 3515 від 30.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Тігіпко С.Л. 
 
Метою законопроекту є забезпечення шкіряної, взуттєвої та шкіргалантерейної 

галузей сировиною, збереження наявних та створення нових робочих місць, збільшення 
виробництва готової продукції, збільшення надходжень до бюджету, ліквідація схеми 
зловживань при відшкодуванні ПДВ із бюджету. 

Законопроектом пропонується внести зміни до підрозділу 2 Податкового кодексу 
України та подовжити до 31 грудня  2019 року звільнення від оподаткування податком на 
додану вартість операцій з постачання (включаючи імпорт та експорт)  необроблених 
шкур та дубленої (чиненої) шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101-4103, 
4301).  

Робота підприємств легкої промисловості направлена на забезпечення населення 
України товарами першої необхідності, зменшенню імпорту готових товарів легкої 
промисловості та зниженню залежності держави від імпорту сировини.  

Через нестачу готової шкіри, при щорічному зменшенні поголів'я великої рогатої 
худоби на понад 300 тисяч (в порівнянні з 2000 роком поголів'я ВРХ зменшилося майже 
в 2 рази) підприємства вимушені витрачати значні валютні кошти на закупівлю 
імпортних шкіряних товарів. 
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Виробничі потужності, які розраховано на переробку 50 – 60 тис. тон шкур 
завантажено лише на 25 відсотків. Вітчизняне виробництво взуття складає 0,5 пари на 1 
особу. Більшість попиту покривається за рахунок імпорту.  

Крім того, експорт шкіри найнижчої стадії переробки, став механізмом 
незаконного повернення податку на  додану   вартість    з   бюджету.   Таким експортом 
здебільшого займалися суб’єкти господарювання, які не мали власних виробничих 
потужностей, а за своїм профілем виробничої діяльності відносились до лікеро-
горілчаних, пивоварних, хімічних, енергопостачальних, м'ясопереробних і навіть 
продовольчих та промтоварних ринків. Підприємства – експортери «нетипової» 
продукції (шкіряного напівфабрикату) складали понад  80 % основною метою яких було 
завищення вартості товару та завищення сум до відшкодування податку на додану 
вартість. Так, середня ціна 1 кг шкіряного напівфабрикату у 2008 році складала 9,83 дол. 
США, що в три рази перевищувала світові ціни на цю продукцію. Таким чином склалась 
непрозора схема повернення ПДВ із бюджету окремими підприємствами.   

 З метою подолання проблеми, Податковим кодексом України було встановлено, 
що у період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2013 року операції з постачання 
необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки, включаючи їх імпорт та 
експорт, звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Запровадження 
цієї норми позитивно вплинуло на роботу вітчизняних підприємств легкої 
промисловості.  

Так, дія цієї норми у 2012 році дозволила зберегти чисельність працівників у 
виробництві шкіри та взуття на рівні близько 20 тис. осіб, збільшити виробництво взуття 
на 4,2 відсотка, збільшити платежі ПДВ до бюджету більш як на 25 відсотків у 
порівнянні з 2011 роком. Сума до відшкодування ПДВ з бюджету у порівнянні з 2008 
роком зменшилась у 3,5 рази, практично повністю були закриті «тіньові» схеми 
вивезення шкіряного напівфабрикату за завищеними цінами. Лише одне з  найбільших  
підприємств  шкіряної  галузі змого зберегти наявні робочі місця і навіть створити у 2012 
році близько 50 нових робочих місць, платежі до бюджету збільшились понад 1,0 млн. 
гривень. 

Але, термін дії цієї норми Податкового кодексу України незначний, обмежений 
двома роками, та закінчується 31 грудня 2013 року.  

Тому з метою збереження започаткованого нарощування виробництва готової 
шкіри та взуття, ліквідації схем незаконного відшкодування ПДВ з бюджету та 
забезпечення сплати ПДВ до бюджету підприємствами-експортерами шкіряного 
напівфабрикату доцільно пролонгувати дію норми  Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання 
необроблених шкур та дубленої (чиненої) шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 
4101-4103, 4301) терміном до 31 грудня  2019 року.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення)» 
Номер, дата реєстрації: 3520 від 30.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Рудьковський М.М. 
 
Метою прийняття проекту Закону є продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення до 2030 року. 
Мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення в 

Україні триває вже понад десять років. Уперше він був запроваджений 2002 року. 
Передбачалося, що це буде тимчасовий акт, який дозволить підготувати країну до 
формування повноцінного ринку земель. Натомість, Верховна Рада України кілька разів 
продовжувала термін дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
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призначення. Зокрема, таке рішення вона ухвалила й наприкінці 2012 року. У 
відповідності до нього термін земельного мораторію продовжений до 2016 року. 

Основною причиною продовження мораторію визнається неналежне законодавче 
забезпечення запровадження і регулювання ринку землі. Для виправлення ситуації в цій 
сфері Верховна Рада України намагалася прийняти Закон «Про ринок земель», проект 
якого було проголосовано в першому читанні. Однак потім знято з розгляду. 

Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава”, затвердженим Указом Президента України від 12 березня 2013 року 
№128/2013, передбачено створити прозорий ринок земель, розробити ефективний 
механізм обороту земель сільськогосподарського призначення та внести у червні 2013 
року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель 
сільськогосподарського призначення. Однак, станом на кінець жовтня 2013 року проект 
згаданого Закону у Верховній Раді України не зареєстровано. 

Не зважаючи на те, що діє Закон України «Про земельний кадастр», фахівці 
прогнозують, що інвентаризація земель сільськогосподарського призначення 
завершиться не раніше кінця 2015 року. 

Ставлення громадян України до запровадження вільного ринку земель є далеко 
неоднозначним. Дослідження, що проводилися Інститутом  соціології НАН України та 
Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва вказують, що перспектива 
приватизації землі у 1992 році сприймалася цілком позитивно: у 1992 році передачу у 
приватну власність землі підтримували 63.5% українців, натомість, не підтримували –
 лише 14%. Ставлення до приватної власності на землю погіршувалося з року в рік, і у 
2010 році вже 51% українців виявляли неприхильність до приватизації землі і лише 24% - 
ставилися до цього позитивно. Якщо у 1994 році були згодні дозволити купівлю-продаж 
землі 38.2%, то у 2010 році їх стало значно менше – 26%, а от тих, хто не згоден 
дозволити купівлю-продаж землі, побільшало – з 44% у 1994 році до 57% у 2010 році. 

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, проведеним у 2012 році, продовження 
дії мораторію підтримують 46% населення країни, а 60,7% українців вважають, що 
питання ринку земель слід вирішувати на загальнонаціональному референдумі. 

Влітку 2013 було проведено два масштабних дослідження, метою яких було 
вивчення ставлення населення до запровадження ринку земель. 

Одне з досліджень було здійснене Проектом USAID «АгроІнвест» спільно з 
Центром соціальних експертиз при Інституті соціології НАН України. Було опитано 
понад 5000 респондентів, включаючи власників паїв та керівників фермерських 
господарств та сільгосппідприємств у 13 регіонах. 

Згідно з даними опитування «АгроІнвесту», 58,5% респондентів підтримали 
земельний мораторій, 20,7% висловилися за його скасування, 15% посіли нейтральну 
позицію, а 5,9% сказали, що не мають з цього приводу власної думки. 

Друге дослідження презентував Проект «Барометр земельної реформи», який 
виконується в рамках проекту «Об’єднуємося заради реформ» (Pact/UNITER) за 
підтримки USAID.  

Згідно з даними, отриманими Проектом «Барометр земельної реформи», 71,1% 
землевласників виступають проти продажу землі. «Решта опитаних згідні на вільну 
купівлю-продаж землі, однак більшість із них вважають, що для цього треба досягти 
певних умов. Зокрема, 15,7% землевласників повідомили, що виступають за продаж та 
купівлю землі, якщо складуться сприятливі соціально-економічні умови, а 7,4% з них – 
якщо будуть схвалені відповідні закони». 

Згідно з даними фокус-груп, проведених у рамках дослідження «АгроІнвесту», 
серед таких причин негативного ставлення до купівлі-продажу землі: 

- острах приходу чужих власників;  
- острах приходу великого капіталу, який витіснить із ринку фермерів;  
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- занепокоєння, що заможні люди, які скуплять за безцінь землі, збагатяться 
ще більше, і при цьому не піклуватимуться про якість використання земель; 

- побоювання що земельна реформа призведе до знищення села та зростання 
безробіття, (яке, за даними «АгроІнвесту», вже зараз сягає 10%.). 

За даними опитувань, близько 12% власників паїв готові їх продати одразу після 
скасування мораторію. Більшість з них – це міські жителі, які отримали землю у спадок. 
Це означає створення значної пропозиції на ринку за відсутності попиту, адже купити 
землю під силу тільки окремим аграрним холдингам і великим підприємствам, а також 
багатим несільськогосподарським компаніям. Більшість аграріїв собі цього не дозволять, 
бо в них немає вільних капіталів. Скасування мораторію може навіть спричинити спад 
виробництва в аграрному секторі, адже оборотні кошти будуть спрямовані на купівлю 
землі. Ситуація ускладнюється недостатніми обсягами державної підтримки виробника 
та низькими цінами на продукцію, які не відшкодовують витрат.  

Спад виробництва в аграрному секторі особливо небезпечний напередодні 
підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, оскільки будуть втрачені потенційні ринки збуту 
та відбудеться заміщення європейськими товарами українських, внаслідок недостатньої 
кількості останніх. 

Результати досліджень показують настрої селян у період тривалої економічної 
кризи. В цих умовах земля залишається найсерйознішим стабілізуючим фактором.  

За даними опитування «АгроІнвесту» 85% власників земельних наділів оцінюють 
свій рівень поінформованості із земельних питань як мінімальний або недостатній. 
Земельна реформа для успішного здійснення вимагає повної та беззастережної довіри до 
тих, хто її здійснює. Як і будь-яка інша, вона передбачає ретельну підготовку, 
проведення комплексу заходів, в тому числі, й інформаційного характеру.  

Таким чином в умовах: 
- Неналежного законодавчого забезпечення; 
- Надзвичайно низької підтримки вільного ринку земель населенням, а 

особливо власниками паїв; 
- Незавершеної інвентаризації земель сільськогосподарського призначення; 
- Високого рівня безробіття в сільській місцевості; 
- Тривалої економічної кризи; 
- Очікуваного Підписання Угоди про Асоціацію з ЄС; 
- Низької поінформованості населення; 
- завершення мораторію в 2016 році є передчасним.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України про внесення змін до деяких  законів України щодо 

використання земель сільськогосподарського призначення державної власності 
 Номер, дата реєстрації: 3523 від 30.10.2013 
Ініціатор: Народний депутат України Лук`янов В.В. 
 
Законопроект розроблено з метою забезпечення повноцінного функціонування 

Держзембанку.  
Держзембанк, який створений для представлення інтересів держави у сфері 

регулювання земельних відносин, після отримання до свого статутного капіталу 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності отримає 
можливість для повноцінного забезпечення інтересів держави у цих відносинах, 
ефективної підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, переважно 
малого та середнього фермерського сільського господарства, створення робочих місць на 
селі і розвитку сільських територій. 

Прийняття законопроекту сприятиме більш ефективній реалізації державою 
програм економічного і соціального розвитку в сільській місцевості, забезпеченню прав 
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власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зокрема наданих для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Проект цього Закону не передбачає передачу до статутного капіталу Державного 
земельного банку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 
власності, що знаходяться у постійному користуванні державних підприємств, установ та 
організацій. 

Внесення у 2012 році змін до Земельного кодексу України (стаття 122) та Закону 
України «Про банки та банківську діяльність» створили нагальну потребу у 
законодавчому врегулюванні окремих засад діяльності Державного земельного банку. 

 Зокрема, необхідно законодавчо визначити, що земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення державної власності передаються Держзембанку 
для провадження його статутної діяльності, а передача цих земель здійснюється без 
припинення права оренди на такі земельні ділянки, якщо інше не передбачено договором 
оренди. 

Потрібно також законодавчо визначити права Державного земельного банку на 
земельні ділянки та порядок їх набуття, особливості передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності до його статутного капіталу. 

Необхідність зняття обмежень для Держзембанку щодо граничної площі 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що можуть 
передаватись до його статутного капіталу, обумовлюється можливістю для реалізації 
власне ідеї створення і функціонування Держзембанку з огляду на площу 
вищезазначених земель в Україні. 

Крім того, це надасть можливість Кабінету Міністрів України відповідно до 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» реалізувати свої повноваження у сфері 
економіки і фінансів щодо делегування окремих повноважень в установленому законом 
порядку суб’єктам господарювання. 

Внесення змін до Закону України «Про оцінку земель» передбачає внесення 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до 
статутного капіталу Держзембанку за нормативною грошовою оцінкою. 

Нормативна грошова оцінка, за відсутності ринку земель сільськогосподарського 
призначення, в цілому об’єктивно відображає вартість земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності, які передбачається передати 
до статутного капіталу Держзембанку, а також, на відміну від експертної грошової 
оцінки, не потребує витрат коштів державного бюджету та затрат часу на її виконання. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
01.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку видачі акта технічного огляду суден, що не 
підлягають нагляду класифікаційного товариства, свідоцтва про відповідність 
компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною 
експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року або відмови в їх 
видачі, переоформлення, видачі дублікатів або їх анулювання" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі акта технічного огляду суден, що 
не підлягають нагляду класифікаційного товариства, свідоцтва про відповідність 
компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною 
експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року та або відмови в їх видачі, 
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переоформлення, видачі дублікатів або їх анулювання" Міністерство аграрної політики 
та продовольства України робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Порядку видачі акта технічного огляду суден, що не підлягають нагляду 
класифікаційного товариства, свідоцтва про відповідність компанії та суден вимогам 
Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням 
забруднення 1993 року та або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів або 
їх анулювання" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.go.ua) та Державного 
агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua). 

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: flot@darg.gov.ua); 

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

 
Метою прийняття проекту постанови є необхідність виконання, в повному обсязі, 

вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та 
Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів". 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі 
акта технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, 
свідоцтва про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з 
управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року та 
або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів або їх анулювання" (далі - 
проект постанови) є виконанням вимог абзацу першого частини першої статті 4-1 Закону 
України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та статті 24 Закону 
України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів". 

www.minagro.gov.ua 
 

 01.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України “Про затвердження Порядку акумулювання, 
перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень 
територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України 
та бюджетних установ, що належать до сфери її управління” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку акумулювання, 
перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень 
територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та 
бюджетних установ, що належать до сфери її управління” та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту наказу Мінагрополітики України робить оголошення про 
його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України “Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та 
використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних 
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органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та бюджетних 
установ, що належать до сфери її управління” розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів). 

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: 

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

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

 
Метою прийняття вказаного наказу є забезпечення фінансування територіальних 

органів, бюджетних установ та організацій що належать до сфери управління Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України, які не повністю забезпечені коштами 
загального фонду державного бюджету та не мають можливості наповнити спеціальний 
фонд державного бюджету за рахунок власних надходжень. 

Досягнення вказаної мети можливе шляхом прийняття даного проекту наказу. 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження Порядку використання коштів спеціального фонду територіальних органів 
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та установи і організації, що 
належать до сфери її управління" розроблено відповідно до статті 13 Бюджетного 
кодексу України, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та 
Порядку казначейського обслуговування державного бюджету, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, для забезпечення 
фінансування територіальних органів, бюджетних установ та організацій що належать до 
сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 

www.minagro.gov.ua 
 

10.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку оформлення 
приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами 
морських рибних портів України” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Порядку оформлення 
приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських 
рибних портів України” Мінагрополітики України робить оголошення про його 
публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України 
(www.darg.gov.ua). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 
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04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства 
України (e-mail: drfi@ukr.net); вик. Заяць Алла Олегівна (044) 426-39-00. 

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

 
Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства 

України. 
У 2011-2012 роках було прийнято ряд законодавчих і нормативних актів, таких як 

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів", Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство 
аграрної політики та продовольства України", Указ Президента України від 16 квітня 
2011 року № 484 "Про Державне агентство рибного господарства України", в результаті 
чого виникла потреба у внесенні змін до діючих та розробці нових нормативно-правових 
актів у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 
підготовлено у відповідності до Закону України "Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 
квітня 2011 року № 500 та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки 
мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до чинного законодавства. 

www.minagro.gov.ua 
 
14.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди 
частиною рибогосподарського водного об'єкта, акваторією (водним простором) 
внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної 
зони України для цілей морської аквакультури(марикультури)". 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди 
частиною рибогосподарського водного об'єкта, акваторією (водним простором) 
внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони 
України для цілей морської аквакультури (марикультури)" та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту проекту постанови Кабінету Міністрів України робить 
оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України ""Про 
затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною 
рибогосподарського водного об'єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх 
морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для 
цілей морської аквакультури (марикультури)" розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2013). 

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

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

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м. 
Київ, 04053, www.darg.gov.ua). 
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Прийняття постанови надасть можливість упорядкувати нормативно-правові акти 
з надання водних об'єктів (їх частин), розташованих в межах певних територіальних 
одиниць, у користування на умовах оренди, відповідно до Закону України “Про 
аквакультуру”, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України 
"Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". 

Відповідно до статей 7 та 14 Закону України “Про аквакультуру”, з метою 
удосконалення нормативно-правого акта щодо затвердження типових договорів 
користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об'єкта, 
акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, 
виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури 
(марикультури). 

www.minagro.gov.ua 
 

15.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення  проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та 
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на 
підприємствах агропромислового комплексу” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту постанови, Міністерство аграрної політики та продовольства 
України з _______ 2013 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. 

Проект постанови передбачає приведення Порядку у відповідність до Закону 
України “Про племінну справу у тваринництві”, удосконалення механізму використання 
коштів, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України на виконання 
програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового 
комплексу, розмірів здійснення доплат за рахунок бюджетних коштів на виконання 
програми,  порядку надання звітності про використання бюджетних коштів. Проект 
Порядку розроблено з метою реалізації державної політики у сфері племінної справи у 
тваринництві та для забезпечення раціонального й ефективного використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України. 

Повний пакет документів проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах 
агропромислового комплексу” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ 
“Регуляторні акти”). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. 
Київ, 01001, виконавець Романова О.В., телефон (044) 279-85-12. 

E-mail: scherbak@minapk. gov.ua 
 
Проект постанови розроблено з метою реалізації державної політики у сфері 

племінної справи у тваринництві, раціонального й ефективного використання коштів, 
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передбачених у Державному бюджеті України для виконання програми селекції у 
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу. 

Проект постанови передбачає приведення Порядку у відповідність до Закону 
України “Про племінну справу у тваринництві”, удосконалення механізму використання 
коштів, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України на виконання 
програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового 
комплексу, розмірів здійснення доплат за рахунок бюджетних коштів на виконання 
програми,  порядку надання звітності про використання бюджетних коштів 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачається внести зміни до 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання 
програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового 
комплексу. 

Проект постанови розроблено в порядку законодавчої ініціативи з метою 
приведення Порядку у відповідність до законодавства, удосконалення визначення 
одержувачів бюджетних коштів для виконання зазначеної програми та ефективного 
використання бюджетних коштів. 

www.minagro.gov.ua 
 

15.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України " Про затвердження Правил рибальства в 
басейні Чорного моря" 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового 
рибальства в басейні Чорного моря" 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 Правил промислового рибальства в басейні 
Чорного моря" 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, начальнику відділу охорони водних біоресурсів та 
регулювання рибальства Скляренку Івану Віталійовичу тел.486 63 14, e-
mail: ihtio@.darg.gov.ua, 

 
Нині діючі Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря набули 

чинності ще в 1999 році. За минулі роки законодавство України, що стосується 
використання водних біоресурсів, суттєво змінилося. Невідповідність вказаного 
нормативного-правового акта чинному законодавству збільшилася після прийняття в 
2011 році Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів". 

Крім того, до цього часу накопичилися чисельні поправки до правил рибальства 
стосовно змін техніко-юридичних заходів регулювання промислу. Такі поправки мають 
характер тимчасових норм, що приймаються щорічно багато років поспіль режимами 
рибальства. Ціллю прийняття зазначеного проекту наказу є усунення невідповідності 
правил рибальства діючому законодавству, а також надання ряду тимчасових правових 
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норм статусу норм постійної дії у спосіб прийняття оновленої версії Правил 
промислового рибальства в басейні Чорного моря, що відповідає сучасним реаліям. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря" (далі – проект 
наказу) розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України "Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". 

Необхідність прийняття нової редакції Правил промислового рибальства в басейні 
Чорного моря обумовлена діючим законодавством України, що зазнало суттєвих змін. 

www.minagro.gov.ua 
18.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України “Про внесення зміни до Порядку та 
умов  проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів для надання їм фінансової підтримки за рахунок коштів державного 
бюджету” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України “Про внесення зміни до Порядку та умов 
проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
для надання їм фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету” (далі - 
проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про 
його публікацію. 

Дата оприлюднення:18 жовтня 2013 року 
Стислий зміст проекту наказу: 
проект наказу підготовлено на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2012 року № 949 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України”, якою внесено зміни до постанов Кабінету 
Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України та доручено міністерствам привести свої 
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. Пунктом 16 
зазначеної постанови виключено абзац четвертий пункту 9 Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
09 березня  2011 року № 272, а саме слова - “копію довідки про включення до ЄДРПОУ”. 

В зв’язку, з вищевикладеним вносяться зміни до Порядку та умов проведення 
конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання їм 
фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом 
Мінагрополітики України від 17 серпня 2011 року № 410, який зареєстровано в Мін’юсті 
України від 06 жовтня 2011 року № 1152/19890, шляхом виключення абзацу четвертого 
пункту 3.2 розділу ІІІ. 

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

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній 
формі можна надати протягом місяця за адресою: Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001 та на 
e-mail: sirenko@minapk.kiev.ua. Контактна особа – Хлєбнікова Тетяна Петрівна (тел. 278-
56-10) 
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Метою проекту наказу є приведення наказу Мінагрополітики України від 17 
серпня 2011 року № 410 “Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсного 
відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для  надання їм фінансової 
підтримки за рахунок коштів державного бюджету”, який зареєстровано в Мін’юсті 
України від 06 жовтня 2011 року № 1152/19890, у відповідність до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 949. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 
внесення зміни до Порядку та умов проведення конкурсного відбору 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для  надання їм фінансової 
підтримки за рахунок коштів державного бюджету” (далі – проект наказу), розроблений 
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 949 “Про 
внесення змін до деяких постанов  Кабінету Міністрів України з питань подання довідки 
про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”, 
якою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки 
про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та 
доручено міністерствам привести свої власні нормативно-правові акти у відповідність з 
цією постановою. Пунктом 16 зазначеної постанови виключено абзац четвертий пункту 9 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 березня  2011 року № 272, а саме слова - “копію 
довідки про включення до ЄДРПОУ”. 

В зв’язку, з вищевикладеним вносяться зміни до Порядку та умов проведення 
конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання їм 
фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом 
Мінагрополітики України від 17 серпня 2011 року № 410, який зареєстровано в Мін’юсті 
України від 06 жовтня 2011 року № 1152/19890, шляхом виключення абзацу четвертого 
пункту 3.2 розділу ІІІ. 

www.minagro.gov.ua 
 
23.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Міністерства доходів і зборів України “Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики 
України, Державної податкової адміністрації України від 12 березня 2003 року № 
61/113” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу “Про визнання 

таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Державної 
податкової адміністрації України від 12 березня 2003 року № 61/113” Мінагрополітики 
України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України, Державної податкової адміністрації України від 12 березня 
2003 року № 61/113” 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, Міністерства доходів і зборів України “Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Державної податкової 
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адміністрації України від 12 березня 2003 року № 61/113” розміщено в мережі Інтернет 
на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України: www.minagro.gov.ua. 

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

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

E-mail: market@minapk.gov.ua.; тел. 279-80-56; Рагушіна Л.А. 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. 
E-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Проект наказу розроблений з метою приведення власних нормативно-правових 

актів Мінагрополітики України до норм чинного законодавства та виконання вимог 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших 
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 1992 року № 731. 

Наказ Міністерства аграрної політики України, Державної податкової 
адміністрації України від 12 березня 2003 року № 61/113 "Про затвердження Порядку 
проведення обстеження суб'єкта господарської діяльності та видачі довідки про 
відповідність технологічного стану виробництва для провадження господарської 
діяльності щодо виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням 
спирту етилового" було розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 04 липня 2001 року № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до 
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". 

У зв’язку із виключенням пункту 64 статті 9 Закону України "Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності", згідно з яким було встановлено, що 
виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, 
відноситься до ліцензійних видів господарської діяльності та пункту 58 Переліку 
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 
року № 756, яким було встановлено, що до заяви про видачу ліцензії для виготовлення 
парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, додається, 
зокрема довідка Держпроду про відповідність технологічного стану виробництва для 
провадження господарської діяльності щодо виготовлення  парфумерно-косметичної 
продукції з використанням спирту етилового, що видана на підставі акта обстеження 
підприємства проведеного Держпродом разом з органом державної податкової служби, 
Мінагрополітики України підготувало проект наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Міністерства доходів і зборів України "Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Державної податкової 
адміністрації України від 12 березня 2003 року № 61/113". 

www.minagro.gov.ua 
 
 25.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 
2013 року № 369” 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 
травня 2013 року № 369” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту 
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369” 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти 
регуляторних актів 2013). 

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

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua; 

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

Тел. 280-40-90 
Відповідальний виконавець: Щербина Геннадій Васильович 
 
Метою проекту постанови є встановлення ступеня локалізації виробництва на ТОВ 

НВП “Херсонський машинобудівний завод” високопродуктивних зернозбиральних 
комбайнів та на ТОВ “Укравтозапчастина” сучасних тракторів різної потужності з 
поступовим збільшенням питомої ваги вітчизняних комплектуючих і поставку їх 
сільгосптоваровиробникам з державною підтримкою на умовах фінансового лізингу. 

Пунктом 28 Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013—2014 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 лютого 2013 р. № 187, визначено завдання “Проведення модернізації та технічного 
переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування і налагодження 
виробництва інноваційної сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і 
переробної промисловості та сільськогосподарських підприємств”. 

Інвестиційними проектами “Створення спільного українсько-німецького 
виробництва зернозбиральних комбайнів типу CLAAS “TUCANO” та “Скіф” на базі ТОВ 
НВП “Херсонський машинобудівний завод” та “Забезпечення сільгосптоваровиробників 
тракторами класичної компоновки потужністю 25-350 к. с. спільного українсько-
італійського виробництва на базі виробничих потужностей ТОВ “Укравтозапчастина”, 
розташованих в місті Ніжин Чернігівської області”, впровадження яких здійснюється на 
виконання вищевказаного завдання, передбачається налагодження в Україні спільного 
виробництва пріоритетних видів техніки – зернозбиральних комбайнів та тракторів з 
наступним забезпеченням ними сільгосптоваровиробників з державною підтримкою на 
умовах фінансового лізингу. 

Відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного 
машинобудування для агропромислового комплексу” кошти державного бюджету, що 
спрямовуються на заходи, пов`язані із закупівлею техніки і обладнання для 
агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу спрямовуються виключно 
на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу. 

Пунктом 3 статті 1 вказаного Закону України визначено, що вітчизняною технікою 
і обладнанням для агропромислового комплексу вважається та, ступінь локалізації якої 
перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів 
сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського 
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призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації яких повинна 
перевищувати показник, встановлений Кабінетом Міністрів України. 

Запропонований рівень локалізації забезпечить високу якість та 
конкурентоспроможність тракторів і зернозбиральних комбайнів, що будуть 
виготовлятись в Україні після впровадження зазначених вище інвестиційних проектів, 
прискорить технічне переоснащення аграрного сектору економіки та інноваційний 
розвиток вітчизняного сільгоспмашинобудування за рахунок їх реалізації. 

www.minagro.gov.ua 
25.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце 
базування суден флоту рибної промисловості" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце 
базування суден флоту рибної промисловості" Мінагрополітики України робить 
оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua "____" _________2013 року. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу 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, Заєць Алла Олегівна 426-39-00 flot@darg.gov.ua 

 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості" (далі 
– проект наказу) розроблений для забезпечення більш ефективного виконання 
центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства своїх 
повноважень, визначених Положенням про Державне агентство рибного господарства 
України. 

Зазначена мета досягається шляхом створення єдиних вимог до місць базування 
суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, їх огляду та перевірки. Це надасть можливість забезпечувати безпечну 
стоянку суден, їх зберігання та охорону. Унеможливить здійснення несанкціонованих 
виходів суден на водойми. Надасть можливість своєчасно інформувати судновласників 
про стан погоди та гідрометеорологічну обстановку. 

Дозволить виконувати контроль за додержанням законодавства і міжнародних 
договорів України з безпеки мореплавства та здійснення заходів щодо запобігання 
забрудненню довкілля із суден галузі рибного господарства. 

Протягом 2011 - 2012 років було прийнято ряд законодавчих і нормативних актів, 
таких як, Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів", Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України", Указ Президента України від 
16 квітня 2011 року № 484 "Про Державне агентство рибного господарства України", 
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 квітня 2012 року 
№ 209 "Про затвердження Положення про Управління державного нагляду за безпекою 
мореплавства флоту рибного господарства", в результаті чого виникла потреба у 
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внесенні змін до діючих та розробці нових нормативно-правових актів щодо 
забезпечення безпеки судноплавства. 

На підставі проведеного аналізу існуючої нормативної бази у галузі забезпечення 
безпеки судноплавства виникла потреба у розробці Положення про місце базування 
суден флоту рибної промисловості. 

www.minagro.gov.ua 
 

25.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України "Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства сільського 
господарства і продовольства України, Міністерства фінансів України від 10 
листопада 2003 року № 398/620" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного наказу "Про 

визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Міністерства фінансів України від 10 листопада 2003 року № 
398/620" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
сільського господарства і продовольства України, Міністерства фінансів України від 10 
листопада 2003 року № 398/620" 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 України, що підлягають перегляду та приведенню у 
відповідність до Конституції і законодавства України. 

Повний пакет документів до проекту наказу "Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України, 
Міністерства фінансів України від 10 листопада 2003 року № 398/620" 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: tosh@minapk.gov.ua. (Хоменко Юрій Іванович – тел. 280-41-66) 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. 
e-mail: mail@dkrp.gov.ua. 
 
Метою прийняття проекту наказу є приведення власних нормативно-правових 

актів у відповідність до чинного законодавства. 
Мета досягається шляхом визнання наказу Міністерства аграрної політики 

України та Міністерства фінансів України від 10 листопада 2003 року № 398/620 таким, 
що втратив чинність. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та 
Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 10 
листопада 2003 року № 398/620" підготовлений на виконання доручень Кабінету 
Міністрів України від 31 січня 2013 року № 9825-0-4-11/10.1 і від 30 січня 2013 року № 
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10.1-19/9 та вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731. 

Наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України 
від 10 листопада 2003 року № 398/620, який прийнято на виконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2003 року № 597-р "Про розвиток виробництва 
біодизеля", затверджено Порядок використання коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України на програму розвитку виробництва біодизеля. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22  грудня 2006 року № 1774 "Про 
затвердження Програми розвитку виробництва дизельного біопалива" затверджена 
Програма розвитку виробництва дизельного біопалива, яка передбачала заходи з 
розвитку виробництва біодизеля на період 2007-2010 років. 

В зв'язку із завершенням у 2010 році дії вказаної Програми, Порядок використання 
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на програму розвитку 
виробництва біодизеля втратив актуальність. На даний час немає правових підстав для 
продовження дії наказу Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів 
України від 10 листопада 2003 року № 398/620. 

www.minagro.gov.ua 
 

25.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення  проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про систему 
дистанційного контролю риболовних суден" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про 
систему дистанційного контролю риболовних суден" Мінагрополітики України робить 
оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України 
(www.darg.gov.ua). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу 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, виконавець Заєць Алла Олегівна, тел.: 426-39-00, e-mail: flot@darg.gov.ua. 

Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства 
України. 

У 2011-2012 роках було прийнято низку законодавчих актів в результаті чого, 
виникла потреба у внесенні змін до діючих та розробці нових нормативно-правових актів 
у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
внесення змін до Положення про систему дистанційного контролю риболовних суден" 
підготовлено у відповідності до Закону України "Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів", постанови Кабінету Міністрів України від 28 
липня 2004 року № 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден" та з 
метою приведення нормативно-правового акта з безпеки мореплавства флоту рибної 
промисловості у відповідність до чинного законодавства. 

www.minagro.gov.ua 
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28.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 
1998 р. № 449” 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 
квітня 1998 р. № 449"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 24 жовтня 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), виконавець директор Департаменту фінансів, економіки, 
державної власності та портів Дорошенко Лариса Григорівна  (044) 482-13-35. 

 
Метою проекту є приведення у відповідність постанови Кабінету Міністрів 

України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за 
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за 
спеціальне використання" до норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 
України та положень Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство 
та охорону водних біоресурсів". 

Проект постанови розроблено для приведення у відповідність постанови Кабінету 
Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння 
збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів 
збору за спеціальне використання" до норм Бюджетного кодексу України, Податкового 
кодексу України та положень Закону України "Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів". 

Підпунктом 5 пункту 1 статті 66 Бюджетного кодексу України передбачено що 
плата за використання інших природних ресурсів, до якої відноситься збір за спеціальне 
використання рибних та інших водних живих ресурсів, належить до доходів бюджету 
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. В постановіКабінету Міністрів 
України від 6 квітня 1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за 
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за 
спеціальне використання" передбачено зарахування такого збору до державного 
бюджету, що суперечить Бюджетному кодексу України. 

Статтею 41 Податкового кодексу України визначені контролюючі органи та 
органи стягнення до яких органи рибоохорони Державного агентства рибного 
господарства не відносяться, тому з постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 
1998 р. № 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання 
рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання" 
необхідно виключити норму про здійснення контролю органами рибоохорони за 
обчисленням та внесенням збору. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 визначено, що 
порядок справляння збору визначається Інструкцією про порядок обчислення та 
внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів 
(далі – Інструкція), а не Порядком справляння збору за спеціальне використання рибних 
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та інших водних живих ресурсів (далі – Порядок) затвердженим тією ж постановою 
Кабінету Міністрів України, що протирічить змісту та назві самої постанови, у зв’язку з 
чим Інструкція потребує скасування а окремі норми, невраховані в Порядку, перенесення 
в доопрацьований Порядок справляння збору за спеціальне використання водних 
біоресурсів. 

Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів" визначено також заміну ряду основних термінів та необхідність 
приведення нормативно-правових актів у відповідність до зазначеного закону. 

www.minagro.gov.ua 
 

29.10.2013  
 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами» (далі – проект постанови) Мінагрополітики України оголошує 
про його публікацію. 

Проектом постанови вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 
30 травня 2011 року № 615, в якому встановлений Порядок надання спеціальних дозволів 
на користування надрами (далі – Порядок). 

Внесення змін до абзацу першого пункту 4 Порядку спростить процедуру надання 
дозволів на використання води (об’ємом до 300 кубічних метрів на добу) підприємствам 
без додаткової експертизи та оцінки розвідних запасів корисних копалин. 

У пункті 7 Порядку передбачається термін, на який надається дозвіл на 
видобування підземних вод для забезпечення виробничих потреб господарських 
суб’єктів, які експлуатують діючі паспортизовані свердловини і використовують не 
більше 300 куб. м води на добу. 

Зміни до пункту 8 Порядку нададуть дозвіл на видобування підземних питних і 
технічних вод підприємствам, які використовують діючі свердловини без проведення 
аукціону. 

Крім того, пропонується у разі порушення дозвільним органом встановлених 
законодавством строків розгляду належним чином підготовлених документів на 
отримання дозволу на видобування підземних питних та технічних вод для забезпечення 
технологічного процесу та потреб сільського господарства, користувач надр відповідно 
до законодавства має право здійснювати таке видобування. 

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

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

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

(Сіроштан Олександр Миколайович, тел. (044)226-29-97). 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,  e-mail: mail@dkrp.gov.ua. 
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Спрощення окремих процедур надання дозволів на використання води об’ємом до 
300 кубічних метрів на добу підприємствами, які використовують діючі свердловини та 
для яких на момент їх облаштування, було проведено розвідку запасів корисних копалин 
в установленому порядку чи апробацію прогнозних ресурсів корисних копалин місцевого 
значення. 

Внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, 
зумовлено тим, що діюча редакція не передбачає окремих спрощених процедур надання 
дозволів на використання води (об’ємом до 300 кубічних метрів на добу) 
підприємствами, які використовують діючі свердловини та для яких на момент їх 
облаштування було проведено розвідку запасів корисних копалин в установленому 
порядку чи апробацію прогнозних ресурсів корисних копалин місцевого значення. Такі 
дозволи, на думку Мінагрополітики України, слід надавати без додаткової експертизи та 
оцінки розвідних запасів корисних копалин. 

Крім того, у пункті 7 Порядку слід передбачити термін, на який надається дозвіл 
на видобування підземних вод для забезпечення виробничих потреб господарських 
суб’єктів, які експлуатують діючі паспортизовані свердловини і використовують не 
більше 300 куб. м води на добу. Пропонується встановити термін надання спеціальних 
дозволів – 20 років. 

У пункті 8 Порядку запропоновано надавати дозвіл на видобування підземних 
питних і технічних вод підприємствам, які використовують діючі свердловини без 
проведення аукціону. 

Також Мінагрополітики України вважає, що після того, як підприємством було 
передано в Мінприроди України усі необхідні документи на отримання дозволу на 
видобування підземних питних та технічних вод, підприємство слід вважати таким, що 
виконало усі необхідні процедури, та не застосовувати до нього штрафні санкції. 

www.minagro.gov.ua 
 

29.10.2013  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики "Про 

затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд 
рибогосподарських технологічних водойм" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу 

Мінагрополітики "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру 
гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм" Мінагрополітики 
України робить оголошення про його публікацію. 

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

Зауваження та пропозиції стосовно проекту 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, 
виконавець Вітка Володимир Леонідович, тел.: 484-42-66 e-mail: derzmaino@ukr.net. 

 
Метою прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних 
споруд рибогосподарських технологічних водойм" є ведення моніторингу щодо 
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технічного стану гідротехнічних споруд, ефективного їх використання для досягнення 
максимальної рибопродуктивності. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Положення про порядок ведення реєстру гідротехнічних споруд 
рибогосподарських технологічних водойм" підготовлений відповідно до абзацу тридцять 
третього статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та 
охорону водних біоресурсів", Положення про Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 
500, та Положення про Державне агентство рибного господарства України, 
затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 № 484. 

www.minagro.gov.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
30.10.13 «Укрспирт» заявляє про готовність забезпечити вітчизняний ринок 

нафтопродуктів біоетанолом 
Державне підприємство «Укрспирт», незважаючи на критичні зауваження 

нафтотрейдерів про неможливість забезпечити ринок нафтопродуктів біоетанолом, 
заявляє про готовність виробляти достатню кількість біоетанолу, який з 1 січня 2014 р. 
повинен міститися в бензині в обсязі 5 %. Про це 29 жовтня заявив заступник директора 
«Укрспирту» Віктор Панков. 

За його словами, на сьогоднішній день «Укрспирт» виробляє 100 тис. тонн 
біоетанолу на рік, а до 1 січня 2014 збільшить виробництво ще на 50 тис. тонн на рік. 

При цьому В.Панков повідомив, що 150 тис. тонн не забезпечать повністю потребу 
України в біоетанолі. Однак, за його словами, «Укрспирт» проводить реконструкцію 
підприємств, що дозволить забезпечити український ринок цим продуктом. 

Крім того, він зазначив, що заводи, які були перепрофільовані під виробництво 
біоетанолу, не зможуть повернутися до виробництва спирту в разі скасування норми про 
додавання біоетанолу в бензин, що реалізовується в Україні. 

В.Панков повідомив, що до випуску біопалива вже готові 15 спиртових заводів. А 
з початком повномасштабного виробництва біоетанолу Україна може налагодити 
експорт цього продукту. 

АПК -Інформ 
 
29.10.13 Міндоходов України призначило дату першого звіту з трансфертного 

ціноутворення 
Українські компанії повинні до 1 травня 2014 подати звітність з трансфертного 

ціноутворення. Про заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко. 
«З урахуванням того, що в 2013 р. норми ТЦО діють тільки з 1 вересня, відповідна 

звітність, документація і можливі податкові коригування будуть застосовані до 
контрольованих операцій тільки цього чотиримісячного періоду» , - повідомив він. 

При цьому глава Міндоходов зазначив, що вже зараз видно результати введення 
нового закону. 

«Бізнес переглядає підходи до цін, дисциплінується» , - підкреслив О. Клименко . 
АПК -Інформ 

 
29.10.13 У Держпідприємництві України обговорили питання сертифікації 

якості зерна 
У Держпідприємництві України відбулася нарада під головуванням першого 

заступника голови служби Олександра Потімкова з виявлення адміністративних 
перешкод,  пов'язаних з переміщенням зерна територією України.  

Як наголошується в повідомленні, учасниками заходу були представники 
Держсільгоспінспекції України, Європейської бізнес асоціації, Міжнародної фінансової 
корпорації, Української аграрної конфедерації та Американської торговельної палати в 
Україні. 

Під час наради обговорювались питання розробки проектів актів законодавства та 
їх подання на розгляд Кабміну з метою врегулювання процедури видачі сертифіката 
якості зерна та продуктів його переробки. 

Так, були розглянуті пропозиції представників асоціацій з визначення «партія 
зерна», обов'язковості реєстрації заявок суб'єктів господарювання, а також термінів 
видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки. 

Учасники в своїх виступах відзначали, що реформування підходів до сертифікації 
якості зерна має враховувати кращий міжнародний досвід. Це, у свою чергу, дозволить 
Україні зменшити логістичні витрати операторів зернового ринку, підвищити 
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конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції та стимулювати її 
виробництво і експорт. 

АПК -Інформ 
 
28.10.13 Мінагропрод України має намір залучити Європейський 

інвестиційний банк до фінансування проекту з відновлення зрошення 
Міністерство аграрної політики та продовольства України хоче залучити 

Європейський інвестиційний банк до фінансування проекту з відновлення та 
модернізації зрошення на півдні України, а також інших інвестиційних проектів у 
сільськогосподарському секторі. Про це шла мова на зустрічі директора департаменту 
зовнішньоекономічних зв'язків Мінагропроду Вадима Трюхана з главою представництва 
Європейського інвестиційного банку в Україні Лілією Чернявською. 

Як наголошується в повідомленні, в ході обговорення сторони домовилися, що 
протягом наступного місяця технічні та фінансові експерти банку детально вивчать 
зазначені проекти. 

АПК -Інформ 
 
23.10.2013 Зона вільної торгівлі з ЄС дозволить Україні додатково отримувати 

від експорту агропродукції більше 4 млрд. грн. - М. Присяжнюк 
Україна може отримати понад 4 млрд. грн. додаткових надходжень від експорту 

продукції агропромислового комплексу, зокрема, понад 2 млрд. грн за торгівлю зерном, у 
разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та створення 
зони вільної торгівлі. 

 "Початковий ефект від скасування мит з боку ЄС, за оцінками експертів, 
забезпечить додаткові надходження від експорту сільгосппродукції в обсязі понад 4 
млрд. грн. Зокрема, від торгівлі зерном Україна зможе додатково отримати понад 2 млрд. 
грн." , - цитує прес - служба главу відомства Миколу Присяжнюка. 

 Міністр також зазначив, що в довгостроковій перспективі створення зони вільної 
торгівлі буде вигідно не тільки для України і Євросоюзу, але і для інших торгових 
партнерів України . 

 Як повідомлялося, українські аграрії в січні-серпні 2013 поставили на зовнішні 
ринки продукції АПК на $ 10 млрд., що становить 25 % від сумарного експорту країни за 
цей період. Раніше Мінагропрод озвучив прогноз, що українські аграрії в 2013 р. можуть 
наростити виручку від експорту сільськогосподарської продукції до $ 21 млрд., що на 
15,4 % більше, ніж в 2012 р. 

УНІАН 
 

23.10.13 З початку п.р. Держсільгоспінспекція України розглянула 799 заявок 
на проведення сертифікації послуг із зберігання зерна 

З початку ц.р. Держсільгоспінспекція України розглянула 799 заявок на 
проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки. За 
результатами розгляду зазначених заявок було видано 616 сертифікатів відповідності, 
відмовлено - 94 суб'єктам господарювання. Такі дані були наведені на колегії відомства, 
що відбулась  23 жовтня. 

Крім того, за вказаний період відомством було видано 264,4 тис. сертифікатів 
якості, в т.ч. на експорт - 87,8 тис. шт. 

"Обсяг проінспектованого на експорт зерна та його продуктів з початку 2013 р. 
складе 17,912 млн. тонн" , - йдеться в повідомленні. 

АПК -Інформ 
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23.10.2013 Мінагрополітики знизило інтервенційні ціни на кукурудзу 
Міністерство аграрної політики та продовольства знизило мінімальні та 

максимальні інтервенційні ціни на кукурудзу на 2013/ 14 маркетинговий рік на 15,5-
16,4% порівняно з тими , що були встановлені відомством в липні поточного року. 

 Згідно опублікованому на сайті Верховної Ради текстом постанови 
Мінагрополітики № 576, мінімальна і максимальна ціни на кукурудзу для продуктів 
дитячого харчування в порівнянні з встановленими в липні знижені на 16,4 % - до 1406,2 
грн./т і 1718,9 грн./т відповідно. Для кукурудзи, що використовується для виробництва 
харчових концентратів і продуктів харчування, мінімальна інтервенційна ціна складе 
1325,5 грн./т (на 15,5 % нижче), максимальна - 1620,3 грн./т (16,4 %). Мінімальна і 
максимальна ціни на кукурудзу для виробництва круп, борошна, крохмалю і патоки 
знижені на 16,4 % - до 1280,3 грн./ т і 1565 грн./т відповідно. 

 Мінагропрод також знизив на 16,4 % інтервенційні ціни на кукурудзу для 
кормових потреб: мінімальну - до 1232,2 грн./т , максимальну - до 1509 грн./т. 

 Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства в липні 
підвищило на 2013/2014 МР в порівнянні з попереднім маркетинговим сезоном 
інтервенційні ціни на цукор і знизило - на м'яку пшеницю всіх класів, жито і кукурудзу. 
Мінімальні та максимальні закупівельні ціни на сільгосппродукцію встановлюються для 
закупівлі Аграрним фондом сільгосппродукції у встановленому діапазоні . 

УНІАН 
 
22.10.13 Кабмін України пропонує скоротити повноваження державних і 

комунальних органів у сфері меліорації земель - законопроект 
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді скоротити повноваження 

державних і комунальних органів влади, пов'язаних з наданням прав на будівництво 
меліоративних систем, частиною яких є і системи зрошення, а також окремих об'єктів 
інженерної інфраструктури. Про це йдеться в урядовому законопроекті № 3448 від 
21.10.2013 , текст якого опублікований на сайті українського парламенту. 

Зокрема, документом пропонується позбавити сільські, селищні та міські ради 
повноважень надавати дозвіл на будівництво меліоративних систем. Документ також 
передбачає виключення із законодавства норм про необхідність затвердження Кабміном 
переліку загальнодержавних систем меліорації, а також затвердження ним проектів 
будівництва ( реконструкції ) цих об'єктів загальнодержавного значення. 

Крім того, законопроект пропонує скасувати проведення галузевої експертизи 
проектно-кошторисної документації на будівництво окремих об'єктів інженерної 
інфраструктури меліоративних систем . 

Разом з тим, урядовий законопроект встановлює відповідальність за халатне 
ставлення до меліорованих земель і систем, використання зрошуваних земель в 
поливному режимі. 

АПК -Інформ 
 
18.10.13 Кабмін України пропонує Верховній Раді законодавчо закріпити 

правила держконтролю за якістю харчових продуктів і кормів 
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді на законодавчому рівні 

закріпити правові та організаційні засади державного контролю за якістю та безпекою 
продуктів харчування та кормів, а також благополуччям тварин. Відповідний проект 
Закону «Про державний контроль у сфері забезпечення безпеки та якості харчових 
продуктів і кормів, благополуччя тварин» (№ 3424, зареєстрований 14 жовтня) 
опублікований 17 жовтня на сайті Верховної Ради. 

Законопроект визначає повноваження органів і систему державного контролю у 
зазначеній сфері, правила держконтролю за продукцією тваринного походження (свіжого 
м'яса, сирого молока, морепродуктів), а також контролю за імпортованими в Україну 
харчовими продуктами і кормами. 
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Законопроектом також регулюються питання, пов'язані з розробкою і 
впровадженням довгострокового національного плану державного контролю, плану дій у 
надзвичайних обставинах. 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою запропонованих змін є 
гармонізація законодавства України з регламентами та директивами ЄС. 

Запропонований Кабміном законопроект у разі його ухвалення повинен набути 
чинності через півроку з моменту опублікування. 

АПК -Інформ 
 
18.10.13 Кабмін України схвалив стратегію розвитку агросектору до 2020 року 

- Мінагропрод 
Кабінет Міністрів України 17 жовтня без змін прийняв стратегію розвитку 

аграрного сектора економіки на період до 2020 р.  
У стратегії приділяється велика увага розвитку кооперативного руху та 

поступового зростання доходів сільських жителів. Крім того, держава всіляко сприятиме 
доступу дрібних і середніх сільгоспвиробників до організованого аграрного ринку. 

Прийнята стратегія передбачає створення умов для нарощування припливу 
інвестицій, розвитку племінної і насіннєвої справи, технологічного переоснащення 
галузі, у тому числі завдяки впровадженню лізингових програм. 

Також документ передбачає відновлення систем зрошення на півдні країни. 
Крім того, одним з основних завдань стратегії є сприяння малим і середнім 

сільгоспвиробникам. Держава виділить аграріям доступ до дешевих фінансових ресурсів, 
а також допоможе вийти на організований аграрний ринок. 

АПК -Інформ 
 
17.10.13 Міндоходов України ініціює скасування ФСП для підприємств 

тваринницької галузі 
Міністерство доходів і зборів України розробило проект податкової реформи в 

тваринництві. Відповідно до законопроекту, текст якого має видання Forbes, Міндоходов 
пропонує скасувати для підприємств тваринницької галузі фіксований сільгоспподаток . 

Як наголошується в повідомленні, документ відправлений на узгодження 
міністерств 6 вересня 2013. 

Замість ФСП частині аграріїв пропонується перейти на спрощену систему 
оподаткування. Для представників сільського господарства, дохід яких не перевищує 20 
млн. грн. на рік, хочуть виділити окремі п'яту та шосту категорії платників єдиного 
податку. Наприклад, тваринники і виробники риби зможуть платити єдиний податок 3% 
від доходу плюс ПДВ, або просто 5% від доходу без ПДВ. У птахівників ставки вище: 
5% з ПДВ, або 7% без нього. 

Великим компаніям з річним доходом вище 20 млн. грн. доведеться перейти на 
загальну систему оподаткування. 

АПК-Інформ  
 

          17.10.2013 Мінагрополітики знизило прогноз недосіву озимих до 300-500 тис. га 
Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що недосів 

озимих через несприятливі погодні умови може скласти 400-500 тис. га, тоді як раніше 
відомство очікувало, що аграрії не встигнуть засіяти озимими 1-1,2 млн. га. Про це на 
брифінгу в Кабінеті Міністрів повідомив глава міністерства Микола Присяжнюк. 

«Ми бачимо, що навіть якщо ми недосіємо 400-500 тис. га, то це не катастрофічно. 
І, зрозуміло, що ми будемо готові провести весняно -польові роботи в повному обсязі, що 
баланс площ був збережений», - сказав Присяжнюк. 

Через дощову погоду у вересні в Україні сповільнилася посівна кампанія, що може 
призвести до недосіву і зниження врожайності озимих. Сівбу озимих під урожай 2014 
планувалося провести на площі 8,2 млн. га . 
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На 16 жовтня 2013 в Україні озимими зерновими було засіяно 6,6 млн. га або 81 % 
від прогнозованої площі. Це на 8,7 % менше, ніж було посіяно на ту ж дату минулого 
року (7258 тис. га). Зокрема, озима пшениця посіяна на 5,6 млн. га або 83 % від прогнозу, 
озимий ячмінь - на 828 тис. га або 77 % від прогнозу, жито - на 223 тис. га або 75 % від 
прогнозу. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
16.10.2013 Зерновий пул України, Росії і Казахстану буде створений протягом 

півроку 
Зерновий пул України, Росії і Казахстану буде створений протягом шести місяців. 

Про це заявив прем'єр -міністр України Микола Азаров на спільній прес -конференції зі 
своїм російським колегою Дмитром Медведєвим вчора, 15 жовтня 2013 р., в м. Калузі 
(Російська Федерація). 

 "Ми досягли домовленості і підписали документ", - сказав Микола Азаров. 
 Він зазначив, зазначене об'єднання має відбутися протягом найближчих шести 

місяців. 
 "Строки обговорили - півроку. Цілком конкретно і достатньо, будемо говорити за 

термінами, жорстко ", - підкреслив глава українського уряду. 
 Передбачається, що пул буде створений у вигляді Причорноморського зернового 

комітету - об'єднання, відкритого для вступу та інших держав. Також розглядається 
можливість створення Причорноморської зернової біржі . 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
 
16.10.13 Великі українські експортери виступають проти створення Зернового 

пулу між Україною , Росією і Казахстаном 
Великі українські експортери, в числі яких представники Louis Dreyfus, «Серна» 

(Glencore) , Alfred C. Toepfer, Cargill, Bunge і «Нібулон», виступають проти створення 
Зернового пулу між Україною, Росією і Казахстаном, який планується створити протягом 
півроку.  

«Такі розвинені країни, як Австралія та Канада, у яких донедавна діяла 
держмонополія на експорт зернових, навпаки, відмовилися від такого механізму в силу 
своєї неефективності», - зазначив заступник гендиректора «Нібулону» Андрій 
Вадатурський. 

На його думку, «зернова ОПЕК» - додатковий бар'єр, який хоче створити уряд 
України, негативно відіб'ється на розвитку галузі . 

Виконавчий директор Європейської бізнес- асоціації Ганна Дерев'янко вважає, що 
Україна сама є сильним гравцем на світовому ринку зернових. 

«Створення зернового об'єднання з Росією і Казахстаном зробить Україну 
залежною від цих країн», - вважає вона. 

Крім того, на її думку, проти участі України в таких переговорах неодноразово 
висловлювалися представники ЄС, з яким країна розраховує підписати зону вільної 
торгівлі. 

АПК-Інформ  
 
15.10.2013 Україна і Росія підпишуть договір про створення зернового пулу 
Україна і Російська Федерація 15 жовтня 2013 підпишуть договір про створення 

зернового пулу. Про це заявив прем'єр -міністр України Микола Азаров під час засідання 
комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної 
комісії в Калузі ( Росія ). 

«Є певні спірні питання в нашій співпраці, але українська сторона відповідально 
заявляє, що вона готова вирішувати будь-які спірні питання. І сьогодні була 
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домовленість щодо створення зернового пулу. Документи про це створення ми сьогодні 
підпишемо», - сказав Азаров. 

За його словами, це прогрес у взаєминах України та Росії. 
«Це показник того, що це питання нас цікавить, ми можемо знайти його рішення», 

- зазначив прем'єр. 
Як повідомлялося, минулого тижня на засіданні російського уряду прем'єр -міністр 

Росії Дмитро Медведєв запропонував продовжити роботу зі створення 
Причорноморського зернового пулу Росії, України та Казахстану. В цілому, ідея 
створення зернового пулу між трьома країнами обговорювалася кілька років. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
 
10.10.13 Парламент України переніс розгляд законопроекту про спрощення 

передачі земельних ділянок 
Верховна Рада України на засіданні 10 жовтня відмовилася від розгляду 

законопроекту, що передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність 
та користування . Про це, відкриваючи вечірнє засідання парламенту, оголосив спікер ВР 
України Володимир Рибак. 

"Є пропозиція його не розглядати. Він вже один раз розглядався. Ми розберемося, 
а потім повернемося колись до його розгляду ", - сказав він. 

Нагадаємо, що зазначений законопроект (автор - народний депутат Євген Сігал) 
передбачав передачу всіх земель сільгосппризначення, що знаходяться в державній 
власності в Україні в капітал Державного земельного банку. 

АПК-Інформ  
 
10.10.13 Парламент України не підтримав реорганізацію Аграрного фонду у 

фінансову інституцію 
Верховна Рада України на засіданні 10 жовтня не прийняла законопроект № 2916 

"Про внесення змін до ст. 9 Закону України "Про державну підтримку сільського 
господарства України" (щодо удосконалення діяльності Аграрного фонду), яким 
пропонувалося перетворити Аграрний фонд з бюджетної установи у фінансову 
інституцію. Даний документ підтримали лише 92 народних депутати (при мінімально 
необхідних 226). 

Нагадаємо, що на думку розробника документа (народний депутат Олег Царьов), 
проведення вищевказаного реформування дало б можливість АФУ залучати при 
необхідності не держбюджетні засоби і внаслідок цього більш ефективно реалізовувати і 
проводити цінову політику в АПК в межах, визначених законодавством, а також 
виконувати від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних 
закупівель окремих об'єктів державного цінового регулювання. Крім того, у разі 
ухвалення законопроекту Аграрний фонд отримав би можливість ефективно виконувати 
бюджетні програми, визначені законом про держбюджет України на відповідний рік, і 
формувати державний інтервенційний фонд об'єктів державного цінового регулювання 
для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку , 
а також реалізовувати інші заходи. 

Після відхилення запропонованого варіанту законопроекту народні депутати 231 
голосом "за" повернули законопроект на повторне перше читання. 

АПК-Інформ  
 
04.10.2013 Президент підписав закон про виробництво органічної 

сільгосппродукції в Україні 
Президент України підписав Закон "Про виробництво та обіг органічної 

сільгосппродукції та сировини".  
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 3 жовтня 2013, перебуваючи в робочій поїздці в м. Кіровограді, Віктор Янукович 
у своєму виступі на відкритті Міжнародного інвестиційного форуму заявив, що розвиток 
органічного сільського господарства є перспективним напрямком для України, яке 
сприятиме здоров'ю грунтів, екосистем і людей. 

 "Органічна продукція є потенційно більш конкурентоспроможною, і в України є 
унікальна можливість зайняти одне з провідних місць серед виробників такої продукції", 
- зазначив президент. 

 Нагадаємо, що в минулому місяці Верховна Рада України ухвалила Закон "Про 
виробництво та обіг органічної сільгосппродукції та сировини". 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
10.10.13 Уряд України спростив порядок і умови надання держпідтримки при 

страхуванні сільгоспкультур 
Кабінет Міністрів України на засіданні 9 жовтня ухвалив постанову "Про внесення 

змін до Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної 
підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових 
платежів (премій)", спрямоване на спрощення діючого механізму надання державної 
підтримки. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, яке виступило розробником документа . 

Зокрема, згідно з прийнятими змінами , з чинного Порядку будуть вилучені норми 
про необхідність надання страхувальниками заявки на страхування сільгоспкультур з 
державною підтримкою. 

Крім того, виключено норму про обов'язковість проведення засідань регіональних 
комісій не рідше, ніж два рази на місяць, - тепер вони будуть проводити засідання по мірі 
надходження заявок. Також у постанові визначені терміни початку і закінчення прийому 
регіональними комісіями заявок та документів від сільгосптоваровиробників для 
отримання ними права на часткову компенсацію страхового платежу. 

Крім цього, постанова передбачає надалі висновок лише «стандартних» договорів 
страхування, а до переліку страхових ризиків увійшов ризик пожежі. 

"Як вважають в уряді, прийняття даного нормативно-правового акту дозволить 
удосконалити механізм надання сільськогосподарським товаровиробникам державної 
підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових 
платежів (премій)", - йдеться в повідомленні. 

АПК-Інформ  
 
10.10.13 Держпідприємництво відмовило Мінагропроду України в погодженні 

проекту про торгівлю сільськогосподарською продукцією через біржу 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва відмовила в узгодженні проекту постанови Кабінету Міністрів, 
розробленого Міністерством аграрної політики та продовольства, про торгівлю 
сільськогосподарською продукцією виключно через Аграрну біржу.  

Мінагропрод пропонував визначити перелік біржових товарів і мінімальний розмір 
представлених партій, угоди з постачання яких підлягають укладення та реєстрації в 
обов'язковому порядку на Аграрній біржі. 

«Розробник проекту, по суті, пропонує ввести заборону на позабіржову торгівлю в 
Україні пшеницею (твердої, м'якої), житом, ячменем, кукурудзою, маслом 
соняшниковим, насінням соняшнику і борошном пшеничним. Порушується принцип 
вільного укладання контрактів», - вважає Держпідприємництво . 

Крім того, відомство вважає, що запропонований механізм може створити 
передумови для монополізації ринку сільськогосподарських товарів Аграрною біржею і 
приватними брокерськими компаніями. 
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Крім того, Держпідприємництво вважає необгрунтованими номенклатуру 
біржових товарів та мінімальний розмір представлених партій, які підлягають реалізації 
через Аграрну біржу. 

АПК-Інформ  
 
04.10.13 Міндоходов України ініціює введення тривідсоткового податку з 

інвестицій понад 1 млн. грн. 
Міністерство доходів і зборів України ініціює введення тривідсоткового податку з 

інвестицій понад 1 млн. грн.  
Міндоходов в ході доопрацювання проекту закону про введення з 2014 р. податку 

на багатство вирішило ще більше посилити оподаткування операцій з цінними паперами. 
Під додаткове оподаткування підпадуть фізичні та юридичні особи, як резиденти, так і 
нерезиденти, які володіють в Україні корпоративними правами, цінними паперами, а 
також внесками до статутних капіталів господарських товариств . Йдеться про публічні 
та приватні акціонерні товариства, повних, командитних, товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю. Власники таких активів на суму понад 1 тис. мінімальних 
зарплат ( 1,147 млн. грн.) або беруть участь в капіталі на таку ж суму, повинні будуть 
щорічно платити податок до держбюджету у розмірі 3 % від оціночної вартості таких 
активів. 

АПК -Інформ 
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ      
 

ВИРОБНИЦТВО ЯЛОВИЧИНИ, СВИНИНИ ТА ПТИЦІ 
В СВІТІ У 2013 РОЦІ. 

Дем’янчук  В.В.,  
експерт ІРАР, канд. с-г наук 
За прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської  організації ООН загальний 

обсяг світового виробництва м’яса у 2013 році становитиме (рис. 1) 308,2 млн. т., в т.ч. 
яловичини – 68,1 млн. т., м’яса птиці – 106,4 млн. т., свинини – 114,2 млн. т.При цьому 
загальний обсяг експорту м’яса прогнозується в обсязі 30,2 млн. т., зокремаяловичини – 
8,6 млн. т., м’яса птиці – 13,3 млн. т., свинини – 7,2 млн. т. 

 

 
1. Прогноз світового виробництва м’яса у 2013 р. (забійна маса,джерело - FAO). 
 

У порівняні з минулим роком зростання загального світового виробництва м’яса 
очікується на рівні 4,3 млн. т. (1,4%), яловичини – на 500 тис. т. (0,7%), м’яса птиці – на 
1,8 млн. т. (1,7%), свинини – на 1,7 млн. т. (1,5%). Також не очікується суттєвого 
зростання експорту м’яса – загальний обсяг його експорту зросте на 300 тис. т. (1%), 
яловичини – на 400 тис. т. (4,9%), м’яса птиці – на 200 тис. т. (1,5%), свинини – знизиться 
на 300 тис. т. (4%).  
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2. Прогноз світового виробництва яловичини, свинини та м’яса птиці (забійна 
маса) у 2013 – 2022 р. р. (джерело – “OECD – FAOAgriculturaloutlook2013-2022”). 
 

Слід відзначити, що світове виробництво м’яса, зокрема яловичини, свинини та 
м’яса птиці, є достатньо стабільним сегментом  світового продовольчого ринку, про що 
свідчать результати нещодавно опублікованого спільно дослідження Організації 
економічного співробітництва та розвитку (OECD) та Продовольчої та 
сільськогосподарської  організації ООН (FAO)–рис. 2.Відповідно цього дослідження, 
прогнозується, що  у 2022 році обсяги виробництва яловичини зростуть до 76,5 млн. т. 
(на 9,3 млн. т. – на 13,8%), свинини – до126,7 млн. т. (на 14,9 млн. т. – на 13,3%), м’яса 
птиці – до 128,7 млн. т. (на 20,3 млн. т. – на 18,7%), в той час, як обсяги експорту 
зростатимуть наступним чином –яловичини – до 10,9 млн. т. (на 1,4 млн. т. – на 14,7%), 
свинини – до 8.3 млн. т. (на 600 тис. т. – на 7,8%), м’яса птиці – до 14,8 млн. т. (на 2,5 
млн. т. – на 20,3%). 
 

 
 
3. Виробництво яловичини в регіонах світу (забійна маса) у 2013 р., млн. 
т.(джерело - FAO). 
 

В географічному аспекті, більша частка світового виробництва яловичини (рис. 
3)у поточному році припадає на країни Південної та Північної Америки та Азії – 67% 
світового виробництва.  
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4. Провідні виробники яловичини в світі (забійна маса) у 2013 р. (джерело - 
FAO). 

 
До провідних виробників яловичини в світі у поточному році (рис. 4) відносять 

США, Бразилію, ЄС, Китай та Індію, на яких припадає 56% її світового виробництва.  
 

 
 
5. Провідні експортери  яловичини в світі (забійна маса) у 2013 р. (джерело - 
FAO). 
 

Провідні експортери яловичини у 2013 р. (рис. 5) – Бразилія, Індія, Австралія, 
США та Нова Зеландія – 59,4% світової торгівлі яловичиною.  
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6. Провідні імпортери  яловичини в світі (забійна маса) у 2013 р. (джерело - 
FAO). 

 
Що стосується провідних імпортерів яловичини, то слід відзначити, що у 

порівнянні із попереднім прогнозом Департаменту сільського господарства США 
(квітень 2013 р.) прогнозована ситуація зазнала певних змін. Так, серед провідних 
імпортерів яловичини визначено Китай (702 тис. т.), дещо змінилися оцінки для деяких 
країн –  збільшено прогноз імпорту - щодо Японії (на 16 тис. т.), Єгипту (на 60 тис. т.), 
Мексики (на 17 тис. т.), Венесуели (на 15 тис. т.), зменшено – щодо Південної Кореї (на 
50 тис. т.), США (на 58 тис. т.), ЄС (на 35 тис. т.) та Російської Федерації (на 45 тис. т.).    

 
Виробництво свинини, в переважній більшості, зосереджено в Азійському та 

Європейському регіонах світу, де виробляється відповідно 57,3% та 23,5% її світового 
обсягу (рис. 7).  Загальний обсяг виробництва свинини на американському континенті 
прогнозується на рівні 19,75 млн. т. , що становить 17,3% від його світового показника.   

 

 
 
7. Виробництво свинини в регіонах світу(забійна маса)  у 2013 р., млн. 
т.(джерело - FAO). 

Прогнозні оцінки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (рис. 8) 
визначають в якості провідних світових виробників свинини у поточному році Китай, 
Європейський Союз та США, які виробляють майже 80% її світового обсягу.  

У порівнянні з минулим роком, виробництво свинини збільшиться – в Китаї (на 
1,445 млн. т. – на 2,7%), Південній Кореї (на 194 тис. т. – на 17,9%), Бразилії (на 40 тис. т. 
– на 1,2%), Російській Федерації (на 90 тис. т. – на 3,6%), в решті провідних виробників 
суттєвих змін щодо обсягів виробництва не очікується. 
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8. Провідні виробники свинини в світі(забійна маса)  у 2013 р. (джерело - FAO). 
 

Слід також зазначити щодо відсутності  суттєвих змін рейтингових оцінок в частині прові
 

 
 
9. Провідні експортери свинини в світі (забійна маса) у 2013 р. (джерело - FAO). 
 

При цьому  очікується певне зменшення експорту свинини з ЄС (на 226 тис. т. – 
на 10%) та США (на 154 тис. т. – на 6,6%) порівняно з минулим роком. 

 

 
 
10. Провідні імпортери свинини в світі (забійна маса) у 2013 р. (джерело - FAO). 
 

Як провідні імпортери свинини у поточному році визначені Японія, Китай, 
Російська Федерація, Мексика та США, на які припадає 65,3% світового імпорту 
свинини. До цього слід додати, що, у порівнянні із минулим роком, зменшилися 
прогнозні оцінки обсягів імпорту свинини - до Японії (на 32 тис. т. – на 2,5%), Південної 
Кореї (на 152 тис. т. – на 29,9%), України (на 63 тис. т. – на 24%), збільшилися – до 
Мексики (на 31 тис. т. – на 5%).  
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11. Виробництво м’яса птиці(забійна маса) в регіонах світу у 2013 р., млн. 
т.(джерело - FAO). 
 

В регіональному плані найбільші обсяги виробництва м’ясаптиці (рис. 11) 
припадають на країни Азії – майже 38 млн. т. (36%), Північної Америки (21,35 млн. т. 
або 20%), Південної Америки (18,48 млн. т. або 17,4%) та Європи (17,91 млн. т. або 
16,8%). 
 

 
 
12. Провідні виробники м’яса птиці  в світі (забійна маса) у 2013 р. (джерело - 
FAO). 

В якості основних світових виробників м’яса птиці   за прогнозними оцінками 
FAO(рис. 12) визначаються США, Китай, ЄС, Бразилія та Мексика. Слід зазначити, що в 
частині головних світових виробників м’яса птиці прогнозні оцінки поточного року 
суттєво не відрізняються від минулого року – у США передбачається збільшення 
виробництва на 317 тис. т. (на 1,6%), в ЄС – на 188 тис. т. (на 1,5%), у  Бразилії – на 200 
тис. т. (на 1,7%), в Мексиці – на 15 тис. т. (на 0,05%).  
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13. Провідні експортери м’яса птиці  в світі(забійна маса)  у 2012 - 2013 р. р. 
(джерело - FAO). 
 

Дані, наведені на рис. 13, показують, що в рейтингу основних експортерів м’яса 
птиці в світі за прогнозом на поточний рік не очікується істотних змін. На їх долю 
припадає 11,715 млн. т., що складає 88,4% світової торгівлі м’ясом птиці. До першої 
п’ятірки світових експортерів м’яса птиці віднесені – Бразилія (4,1 млн. т.), США (4,09 
млн. т.), Китай (1,148 млн. т.), ЄС (1,363 млн. т.), Тайланд (840 тис. т.).  

 

 
 
14. Провідні імпортери м’яса птиці  в світі (забійна маса) у 2012 - 2013 р. р. 
(джерело - FAO). 
 

За оцінками FAOпровідними імпортерами м’яса птиці у поточному році (рис. 14) 
визначаються Китай (1,751 млн. т.), Японія (1,073 млн. т.), Саудівська Аравія (818 тис. 
т.), Мексика (815 тис. т.), ЄС (795 тис. т.), Російська Федерація (615 тис. т.), Південно-
Африканська республіка (431 тис. т.), Канада (233 тис. т.) та Куба (215 тис. т.). 
Такожслідзазначити відсутність певних змін щодо рейтингу імпортерів м’яса птиці. 

 
 
 

 
 

15. Виробництво яловичини, свининита м’яса птиці (забійна маса) в Україні у 
2012–2013 р. р. (джерело - FAO). 
 

За оцінками FAOв Україні (рис. 15) виробництво м’яса птиці у поточному році 
становитиме 1,06 млн. т., що на 25 тис. т. (на 2,4%)  більше від минулого року. Обсяги 
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експорту м’яса птиці збільшитимуться на 49 тис. т. та становитимуть 130 тис. т. 
Практично на рівні минулого року очікуються обсяги імпорту м’яса птиці – 120 тис. т. 
Прогноз виробництва свинини складає 590 тис. т. (на 10 тис. т. менше від минулого 
року), її імпорт у поточному році  зменшиться на 63 тис. т. (на 24%), а експорт 
становитиме 25 тис. т. (на 4 тис. т. менше від 2012 р.). Виробництво яловичини у 
поточному році очікується в обсязі 360 тис. т. (практично на рівні минулого року), 
імпорт – 8 тис. т., обсяги експортузбільшитимуться на 2 тис. т. – до 20 тис. т. 
____________________________________________________________________________ 

 
При підготовці інформації  використані публікаціїFAOFood Outlook / 

Biannualreportonglobalfoodmarkets (http://www.fao.org/docrep/018/al999e/al999e.pdf), 
OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022 (http://www.oecd.org/site/oecd-
faoagriculturaloutlook/) 
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СИТУАЦІЯ НА РИНКУ КУКУРУДЗИ 
В СВІТІ ТА УКРАЇНІ У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ 

 
Ємельянова Ж.Л.,  
експерт ІРАР, канд. геогр. наук 
 
За оцінками Міжнародної ради по зерну світове виробництво зерна кукурудзи в 

2012/13 МР очікується на рівні  863 млн. тонн (на  14 млн. тонн або на 1,6%  менше ніж в 
2011/2012 МР),  загальне споживання порівняно з минулорічним періодом зменшиться на 
5 млн. тонн (на 0,6%) і складе 872 млн. т.,  кінцеві запаси також знизяться на 10 млн. 
тонн (на на 7,6%) та становитимуть 121 млн. т.,  обсяги торгівлі залишаться майже на 
рівні минулого періоду -  96 млн. т. (рис. 1).   

 
Прогнозується, що у 2013/14 МР світове виробництво кукурудзи  порівняно з 

2012/13 МР збільшиться на 9,3% (на 80 млн. т.) та становитиме  943,2 млн. т. Збільшаться 
також її загальне споживання (на 5,2% або на 45 млн. т.), експорт (на 4,2% або на 4 млн. 
т.) та кінцеві запаси (на 22,3% або на 27 млн. т.). Обсяги загального споживання зерна 
кукурудзи прогнозуються на рівні 917 млн. т., обсяги торгівлі на світовому ринку 
складуть 100,4 млн. т.,  запаси на кінець маркетингового року - 148 млн. т. (рис.1).  

 

 
1.  Світове виробництво кукурудзи  у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках 
(джерело - IGC). 
 

Очікується, що світову п’ятірку ТОП-лідерів виробників зерна кукурудзи у 
2013/14 МР складуть США, Китай, Бразилія, ЄС, Аргентина, які  вироблять 78% зерна 
кукурудзи від загального світового виробництва. Україна, Індія, Мексика, Канада, 
Південна Африка, Індонезія, Російська Федерація  - 12,3% від загального світового 
виробництва. 

 
Провідними виробниками-експортерами кукурудзи у 2013/14 МР в світі стануть 

США виробництво в якій складе 350 млн. т., Бразилія - 81,5 млн. т., ЄС - 64,2 млн. т., 
Аргентина - 30,0 млн. т., Україна - 28,0 млн. т., Південна Африка - 11,8 млн. т. (рис. 2). 

 
Провідні виробники-експортери зерна кукурудзи в 2013/14 МР експортують 

щонайменше 95% від світового експорту: США - 30 млн. т., Бразилія  - 22,0 млн. т., 
Аргентина - 21,5 млн. т., Україна - 18 млн. т., Південна Африка - 2,2 млн. т.,  ЄС - 2,1 
млн. т..  
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2. Провідні виробники-експортери кукурудзи у 2011/12 – 2013/14 маркетингових 
роках (джерело - IGC). 

 
Першу п’ятірку найбільших  імпортерів зерна кукурудзи у 2013/14 МР  складуть 

Японія (15,3 млн. т. або 14,8% від світового імпорту), Південна Корея (біля 9%), Мексика 
(7,6%),  ЄС (7,2%), Китай (6,7%), які імпортують щонайменше 45% від світового 
імпорту. Понад 30% обсягу світового імпорту імпортують наступні країни: Єгипет, 
Тайвань, Іран, Колумбія, Малайзія, Алжир, Венесуела, Саудівська Аравія, Перу, 
Марокко. 

 
Україна. Прогнозується, що у 2013/14 МР  в Україні виробництво кукурудзи у 

порівнянні з 2012/13 МР збільшиться на 34% (на 7,1 млн. т.) та складе 28,0 млн. т. (за 
прогнозними оцінками Міжнародної ради по зерну) – 25,5 млн. т.(за прогнозними 
оцінками УкрАгроКонсалт).  Зазначений   обсяг  виробництва забезпечить Україні  6   
місце серед  провідних світових виробників кукурудзи  (3%  від світового виробництва 
зерна кукурудзи) (рис. 3).  
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3. Виробництво кукурудзи в Україні у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках 
(джерело - IGC). 

 
Порівняно з минулим періодом збільшиться загальне споживання зерна кукурудзи 

(щонайменше на 15% або на 1,2 млн. т.), її кінцеві запаси (на 37% або на 1,95 млн. т.) та  
експорт (на 35,3% або на 4,7 млн. т.). Обсяги загального споживання кукурудзи 
прогнозуються на рівні 9 млн. т., запаси на кінець маркетингового року - 2,77 млн. т.. 
Експорт кукурудзи складе 18 млн. т., що забезпечить Україні 4 місце серед провідних 
світових експортерів. 

 
Ціни на зерно кукурудзи в Україні та на світовому ринку. Ціни на 

внутрішньому ринку (EXW) на зерно кукурудзи в 2013 р. різко впали в вересні, коли її 
середня ціна склала 1132,5 грн/т., що на 639,5 грн/т (на 36%) менше ніж у серпні п.р. 
(рис. 4). 

 

 
 

4. Ціни на зерно кукурудзи в Україні  (Ukraine, National Average, EXW, джерело 
- FAO). 
 

Слід відмітити, що середня ціна на кукурудзу в вересні поточного року на 637,5 
грн/т (на 36%) нижча порівняно з вереснем  2012 р. це при тому, що в серпні поточного 
року вона ще була майже на рівні вересня минулого року. 

  
Зменшення середньої ціни в серпні поточного року порівняно з липнем п.р. склало 

74,3 грн/т (або 4%) і її рівень становив 1772,0 грн/т.   
 

           Значне зниження середньої експортної ціни на українське зерно кукурудзи в 
Україні (FOB, пропозиція)  відбулось в липні поточного року (рис. 5). В липні п.р. 
порівняно з червнем п.р. вона знизилась на 74,7 дол. США/т (або на 26,2%) і становила 
210,3 дол. США/т. 

 
          У вересні 2013 р. середня ціна пропозиції на зерно кукурудзи на FOB уже склала 
197,5 дол. США/т, що на 96,75 дол.США/т (або на 32,9%) менше ніж в вересні 2012р. 
(середня ціна 294,25 дол. США/т ),  але на 2,9 дол. США/т  більша ніж у серпні п.р. 
рівень якої становив 194,6 дол. США/т. (рис. 5). 
 
         Майже аналогічні тенденціїї формування ціни на зерно кукурудзи можна відмітити 
у США та Аргентині, але слід зазначити, що рівень падіння ціни на зерно кукурудзи був 
не такий значний (рис. 5).  
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5. Ціни на зерно кукурудзи на світових  ринках  (джерело - FAO). 

 
          В Аргентині ціна на кукурудзу в липні 2013 р. порівняно з червнем п.р. знизилась 
на 21,97 дол. США/т (або на 8,8%) і становила 241,2 дол. США/т. У вересні 2013 р. 
середня ціна на зерно кукурудзи склала 219,0 дол. США/т, що на 2,25 дол. США/т 
меньше ніж у серпні п.р. та на 58,75 дол.США/т (або на 21,1%) менше ніж в вересні 
2012р. (середня  ціна дорівнювала 277,75 дол. США/т ). Прогнозується, що в жовтні п.р. 
ціна ще зменшиться порівняно з вереснем п.р. на 11,25 дол. США/т і складе 207,75 дол. 
США/т. 
        У США, як і в Аргентині в жовтні п.р. порівняно з вереснем п.р. прогнозується  
зменшення ціни на 8,54 дол. США/т – її рівень складе 200,29 дол. США/т. 
        В серпні 2013 р. порівняно з липнем п.р. у США ціна на кукурудзу знизилась на 43,8 
дол. США/т (або на 15,5%) і склала 237,79 дол. США/т. У вересні 2013 р. середня ціна на 
зерно кукурудзи склала 208,83 дол. США/т, що на 28,96 дол. США/т меньше ніж у серпні 
п.р. та на 114,24 дол.США/т (або на 35,4%) менше ніж в вересні 2012р. (середня  ціна 
була 323,07 дол. США/т ).       

__________________________________________________________________ 
При підготовці публікації використано матеріали Міжнародної ради по зерну 

– Grain Market Report (http://www.igc.int/en/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf) та 
FAO (http://www.fao.org/giews/pricetool/). 
 

 
СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ 

ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2013 РОКУ 
 
Ємельянова Ж.Л.,  
експерт ІРАР, канд. геогр. наук 

 
За даними Державної служби статистики України: 
 
 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-вересні 2013р. 

порівняно з аналогічним періодом 2012р. становив 103,0%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – 101,8%, у господарствах населення – 103,9%.  
 
  Рослинництво. За січень-вересень п. р. індекс обсягу виробництва продукції 

рослинництва порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 102,0%, у т.ч. в аграрних 
підприємствах – 98,7%, у господарствах населення – 104,9%.  
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 Тваринництво. У січні-вересні п. р. індекс обсягу виробництва продукції 
тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 104,8%, у т.ч. в аграрних 
підприємствах – 108,5%, господарствах населення – 102,1%. 
 
 Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року збільшилося на 2,6%, в т.ч. в 
сільськогосподарських підприємствах зменшилось на 2,9%, в господарствах населення 
збільшилось – на 5,0 %. Зокрема:               
 

 Поголів’я корів – зменшилося на 0,8%, в т.ч. в сільськогосподарських 
підприємствах - на 1,9%, в господарствах населення – на 0,5%. 

 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 3,7%, в т.ч. 
у сільгосппідприємствах - на 8,4%, в господарствах населення зменшилось – 
на 0,1%. 

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

 Поголів’я птиці – збільшилося на 2,4%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на 
2,6%, в господарствах населення – на 2,3%. 

 
 На початок жовтня п.р. населенням утримувалось 71,2% загальної чисельності 

великої рогатої худоби, у т. ч. корів – 77,9%, свиней – 53,1%, овець і кіз – 87,0%, птиці 
всіх видів – 50,3%. 
 
 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-вересні поточного 

року  порівняно з відповідним періодом 2012р. обсяг вирощування худоби та птиці 
збільшено на 12,1%, у т.ч. свиней – на 14,5%, птиці – на 13,3%, а вирощування великої 
рогатої худоби скоротилося на 0,7%. 

 

 Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої 
реалізації на забій становило 105,0% (торік – 108,1%). 

 

 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 14,7%, в господарствах 
населення – на 1,7%), молока - в усіх категоріях господарств збільшилось на 0,8% (в 
сільськогосподарських підприємствах – на 1,2% в господарствах населення – на 0,7%), 
яєць - в усіх категоріях господарств збільшилось на 3,3% (в сільськогосподарських 
підприємствах – на 3,5%, в господарствах населення – на 2,9%). 

 

 Частка виробництва населенням м’яса становила 38,6%, молока – 77,9%, яєць – 
40,0%.  

 
 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

продукції за січень-вересень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився 
на 4,0%, у т.ч. продукції рослинництва зменшився на 10,0%, а продукції тваринництва  
збільшився на 7,0%. 

 
 Обсяг реалізації зернових культур зменшився на 8,2%, зокрема зменшилися 

обсяги реалізації ячменю – на 3,9%, кукурудзи – на 22,7%, насіння соняшнику – 
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на 29,3 %, сої – на 17,1%; збільшилися обсяги реалізації пшениці – на 3,1%, 
жита – на 3,0%, ріпаку – на 64,2%. 

 Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 10,1%. Зросли 
обсяги реалізації  великої рогатої худоби – на 12,0%, свиней – на 13,3%, птиці – 
на 8,6%, а також  молока – на 0,7%, яєць – на 3,4%.  

 
 Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства. За січень-

вересень п.р. на переробні підприємства загалом надійшло 1260,2 тис. т живої ваги 
худоби та птиці, що на 15% більше, ніж за відповідний період 2012р., та 3547,9 тис. т 
молока і молочних продуктів (на 4,0% менше).  

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій 
сільськогосподарських товаровиробників закуплено 342,8 тис. т живої ваги худоби та 
птиці (на 8% більше, ніж торік) і 3528,6 тис. т молока та молочних продуктів (на 4% 
менше).  

Частка господарств населення в загальному обсязі купівлі переробними 
підприємствами худоби та птиці за 9 місяців п.р. порівняно з відповідним періодом 
2012р. збільшилася з 7,1% до 7,9%, молока – зменшилася з 43,8% до 40,6%. 

Переробними підприємствами використано для переробки 906,1 тис. т власно 
вирощеної худоби та птиці (на 18% більше, ніж за 9 місяців 2012р.) та 14,9 тис. т молока 
(у 2,1 р. б.).  

 
 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами 

за всіма напрямами реалізації за січень–вересень п.р. порівняно з відповідним періодом 
2012р. зросли на 0,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 1,7%, тваринництва – знизилися 
на 0,3%. У вересні порівняно з серпнем п.р. середні ціни реалізації аграрної продукції 
знизилися на 7,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,6%, продукції тваринництва – 
зросли на 4,3%. 
 
 Частка продажу продовольчих товарів, які вироблені на території України, у 

структурі роздрібного товарообороту торгової мережі за 1 півріччя 2013 р. склала 85,5%, 
що на 1,1 в.п. менше, ніж за 1 півріччя 2012 р. Найбільша частка продажу продовольчих 
товарів, вироблених в Україні, спостерігалась в Кіровоградській (92%), Вінницькій 
(91,8%), Житомирській (91,7%), Сумській (90,7%) областях; найменша – в Києві та 
Київській області (81% та 81,4% відповідно), Одеській (81,8%), АР Крим (82%), 
Дніпропетровській (84%). 

Частка    продажу    м’яса    та  птиці  свіжої  та  замороженої,  власного  виробництва 

склала  95,4%  (на  1,0  в.п.  менше  ніж  в  аналогічному  минулорічному  періоді);  м’яса 

копченого,  солоного  та  ковбасних  виробів  –  93,9%  (на  2,5  в.п.  менше);  риби  та 

морепродуктів  харчових  –  63,3%  (на  1,5  в.п.  менше);    молока  та  молочних  продуктів  – 

92,5% (на 1,5 в.п. менше); сирів сичужних, плавлених та кисломолочних – 82,6% (на 3,6 в.п. 

менше); масла вершкового – 97,1% (на 0,3 в.п. менше); олій рослинних ‐  93,1% (на 0,3 в.п. 

менше); борошна – 95,8% (на 0,6 в.п. менше); круп та бобових – 89,8% (на 1,2 в.п. менше); 

виробів макаронних – 75,7% (на 0,4 в.п. менше); овочів – 77,8% (на 1,4 в.п. більше); плодів, 

ягід, винограду, горіхів – 48,9%  (на 1,8 в.п. більше). 

 

 Надходження цукрових буряків на переробні підприємства. Станом на            
1 жовтня п.р. на переробні підприємства від усіх категорій господарств загалом надійшло 
1034,1 тис. т цукрових буряків (втричі менше, ніж на 1 жовтня 2012р.), у т.ч. було 
закуплено 219,3 тис. т (21% всіх надходжень), надійшло на давальницьких засадах – 
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391,9 тис. т (38%), надійшло на переробку власно вироблених цукровими заводами 
цукрових буряків – 422,9 тис. т (41%).  

 

 Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 жовтня 2013р. в 
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють 
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 19,0 млн. т зерна (на 2% менше 
проти 1 жовтня 2012р.), у т.ч. 12,3 млн. т пшениці, 2,9 млн. т ячменю, 2,4 млн. т 
кукурудзи, 0,5 млн. т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах 
зберігалося 11,6 млн. т зерна (на 11% більше), у т.ч. 7,1 млн. т пшениці, 2,1 млн. т 
ячменю, 1,3 млн. т кукурудзи, 0,2 млн. т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні 
підприємства мали в наявності 7,4 млн. т зерна (на 17% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 
5,4 млн. т (на 18% менше). 

Запаси насіння соняшнику становили 3,4 млн. т (на 22% менше, ніж на 1 жовтня 
2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,8 млн. 
т (на 11% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 1,6 
млн. т (на 31% менше, ніж торік). 
 

 
 Зовнішня торгівля аграрною продукцією (групи 01 – 24 УКТЗЕД) 

 
 У січні-серпні 2013 р. було експортовано аграрної продукції  на суму 9,89 млрд. 

дол. США. При цьому імпортовано продукції, що відноситься до цих товарних 
груп, на суму 5,13 млрд. дол. США. Зокрема: 

 
- Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження  склав 650,14 

млн. дол. США (109,6% порівняно з січнем-серпнем 2012р.), імпорт – 1,12 млрд. дол. 
США (105,8% порівняно з січнем-серпнем 2012р.). В тому числі: 

 експорт живих тварин становив 4,55 млн. дол. США (95,3% порівняно з січнем-
серпнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 214,125 млн. дол. США (118,0% порівняно 
з січнем-серпнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду 
– 413,77 млн. дол. США (106,8% порівняно з січнем- серпнем 2012р.); риби і 
ракоподібних – 12,38 млн. дол. США (82,0% порівняно з січнем-серпнем 2012р.);  

імпорт живих тварин становив 71,2 млн. дол. США (113,7% порівняно з січнем-
серпнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 384,38 млн. дол. США (78,8% порівняно з 
січнем-серпнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду – 
150,04 млн. дол. США (134,5% порівняно з січнем- серпнем 2012р.); риби і ракоподібних 
– 501,18 млн. дол. США (129,2% порівняно з січнем-серпнем 2012р.). 

 
- Експорт продуктів рослинного походження склав 4,64 млрд. дол. США 

(91,3% порівняно з січнем-серпнем 2012р.), імпорт – 1,8 млрд. дол. США (111,5% 
порівняно з січнем-серпнем 2012р.). В тому числі: 

експорт зернових культур становив 3,27 млрд. дол. США (84,4% порівняно з 
січнем-серпнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 1,07 млн. дол. США 
(115,2% порівняно з січнем-серпнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної 
промисловості – 93,57 млн. дол. США (155,6% порівняно з січнем- серпнем 2012р.); 
овочів – 78,67 млн. дол. США (108,2% порівняно з січнем- серпнем 2012р.); 

імпорт зернових культур становив 252,97 млн. дол. США (117,2% порівняно з 
січнем-серпнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 322,38 млн. дол. США 
(110,2 % порівняно з січнем-серпнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної 
промисловості – 14,79 млн. дол. США (74,0% порівняно з січнем-серпнем 2012р.); овочів 
– 138,67 млн. дол. США (124,3% порівняно з січнем-серпнем 2012р.). 
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- Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав 2,33 
млрд. дол. США (87,3% порівняно з січнем-серпнем 2012р.), імпорт – 282,58 млн. дол. 
США (115,8% порівняно з січнем-серпнем 2012р.). 

 
- Експорт готових харчових продуктів склав 2,27 млрд. дол. США (107,0% 

порівняно з січнем-серпнем 2012р.), імпорт – 1,92 млрд. дол. США (105,2% порівняно з 
січнем-серпнем 2012р.). 

 

 В товарній структурі експорту продукти рослинного походження від загального 
обсягу експорту становили 11,3% (зменшення на 8,7%),  жири та олії тваринного або 
рослинного походження – 5,7% (зменшення на 12,7%), готові харчові продукти – 5,5% 
(збільшення на 7,9%). 

 
 У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним періодом 

попереднього року зменшилась зернових культур – з 8,6% до 8%, жирів та олій 
тваринного або рослинного походження  з 5,9% до 5,7%.  

 
 У звітному періоді збільшився експорт окремих товарів: м’яса та їстівних 

субпродуктів свійської птиці у 2,4 рази (Російська Федерація, Казахстан, Ірак), ячменю – 
на 19,4% (Саудівська Аравія, Йорданія, Лівія), сигарет, цигарок з вмістом тютюну – 
12,7% (Грузія, Азербайджан, Молдова, Республіка), хлібобулочних, борошняних 
кондитерських виробів – на 7,4% (Російська Федерація, Казахстан, Азербайджан), 
лісоматеріалів необроблених – на 7,2% (Китай, Туреччина, Румунія), лісоматеріалів 
оброблених – на 3,7% (Туреччина, Італія, Угорщина), сирів – на 2,7% (Російська 
Федерація, Казахстан, Молдова, Республіка). 

 
 Імпорт продуктів рослинного походження склав 3,7% (збільшення на 11,5%), 

готових харчових продуктів – 4,0% (збільшення на 5,2%), живих тварин та продуктів 
тваринного походження  - 2,3% (збільшення на 5,8%), жирів та олії тваринного або 
рослинного походження – 0,6% (збільшення на 15,8%) від загальної вартості імпорту. 

 
 У звітному періоді спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: риби 

свіжої, охолодженої або мороженої – на 26,6% (Норвеґія, Ісландія, США), кукурудзи – на 
21,7% (Франція, Румунія, Угорщина), насіння соняшнику – на 21,5% (США, Туреччина, 
Франція), добрив мінеральних або хімічних, азотних – на 7,6% (Російська Федерація, 
Польща, Норвеґія), добрив складних – на 4% (Російська Федерація, Білорусь, Фінляндія), 
машин сільськогосподарських, садових або лісогосподарських для підготовки або 
оброблення ґрунту – на 2,8% (США, Німеччина, Франція).   

 
 
 

 
 
 
 


