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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 10 вересня 2014 р. № 418  
Про ліквідацію публічного акціонерного товариства 

"Державний земельний банк" 
 
Кабінет Міністрів України постановляє :  
1. Ліквідувати публічне акціонерне товариство "Державний земельний банк" (далі - 

Банк). 
2. Утворити комісію з ліквідації Банку. 
Затвердити головою зазначеної комісії заступника Міністра аграрної політики та 

продовольства Дикуна Андрія Євгеновича. 
Голові комісії: 
затвердити персональний склад комісії; 
забезпечити здійснення заходів з ліквідації Банку. 
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України 

згідно з переліком, що додається. 
 

ПЕРЕЛІК  
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2012 р. № 609 “Про 

створення Державного земельного банку” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 
1987). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 934 “Про 
затвердження Статуту публічного акціонерного товариства “Державний земельний 
банк” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3124). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2012 р. № 1100 “Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2012 р. № 609” 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3693). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 131 “Про 
внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2012 р. № 
609” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 19, ст. 641). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 530 “Про внесення 
зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2012 р. № 609 та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України” 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2275). 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 10 вересня 2014 р. № 420  
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки заходів щодо боротьби із шкідниками та 
хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню 

збудників інфекційних хвороб тварин 
 

Кабінет Міністрів України постановляє : 
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами 
сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних 
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хвороб тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 
2012 р. № 205 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 764), такі зміни: 

пункт 2 викласти в такій редакції: 
“2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, 

відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держветфітослужба.”; 
у пункті 8 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  
ПОСТАНОВА  

від 17 вересня 2014 р. № 467  
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 

1994 р. № 38 і від 13 вересня 2002 р. № 1371 
 

Кабінет Міністрів України постановляє : 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. № 38 “Про 

вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації 
захисту рослин” і від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних 
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є 
Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 
2012 р., № 3, ст. 91, № 24, ст. 917, № 50, ст. 1972, № 77, ст. 3120; 2013 р., № 41, ст. 1477, 
№ 98, ст. 3607) зміни, що додаються. 

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 27 січня 1994 р. № 38 і від 13 вересня 2002 р. № 1371 

 
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. № 38: 
1) пункт 2 виключити; 
2) пункт 3 викласти в такій редакції: 
“3. Призначити представником Уряду України у Раді Європейської і 

Середземноморської організації захисту рослин Головного державного фітосанітарного 
інспектора та заступником представника - заступника Головного державного 
фітосанітарного інспектора.”; 

3) у пункті 4 слова “Головну державну інспекцію з карантину рослин Міністерства 
сільського господарства і продовольства” замінити словами “Державну ветеринарну та 
фітосанітарну службу”. 

2. У пункті 3 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних 
органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України 
в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13 вересня 2002 р. № 1371, у графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні 
органи” в абзаці шістнадцятому слова “Мінагрополітики, Держветфітослужба, МЗС” 
замінити словами “Держветфітослужба, Мінагрополітики, МЗС”. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2014 р. № 826-р  
 Про затвердження фінансового плану Державного публічного акціонерного 
товариства “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” на 2014 рік 
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Затвердити фінансовий план Державного публічного акціонерного товариства 
“Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” на 2014 рік, що додається до 
оригіналу. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 вересня 2014 р. № 837-р  
Про відсторонення Рудика С.Я. від виконання повноважень за посадою 

Голови Державного агентства земельних ресурсів України 
 
Відсторонити Рудика Сергія Ярославовича від виконання повноважень за посадою 

Голови Державного агентства земельних ресурсів України. 
http://www.kmu.gov.ua 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 10 вересня 2014 р. № 838-р  

Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державного 
агентства земельних ресурсів України на Кадомського А.М. 

 
У зв’язку з відстороненням Голови Державного агентства земельних ресурсів 

України від виконання повноважень за посадою покласти тимчасово виконання 
обов’язків Голови Державного агентства земельних ресурсів України на першого 
заступника Голови цього Агентства Кадомського Артема Марковича. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 17 вересня 2014 р. № 851-р 
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 838 
 

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 10 вересня 2014 р. № 838 “Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови 
Державного агентства земельних ресурсів України на Кадомського А.М.”. 

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 17 вересня 2014 р. № 853-р 

Про звільнення Кадомського А.М. з посади першого заступника Голови 
Державного агентства земельних ресурсів України 

 
Звільнити Кадомського Артема Марковича з посади першого заступника Голови 

Державного агентства земельних ресурсів України у зв’язку з переходом на іншу 
роботу. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 17 вересня 2014 р. № 855-р 
Про призначення Рутицької В.В. заступником Міністра аграрної політики та 

продовольства України з питань європейської інтеграції 
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Призначити Рутицьку Владиславу Валеріївну заступником Міністра аграрної 
політики та продовольства України з питань європейської інтеграції. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 23 вересня 2014 р. № 879-р 
Про утворення комісії з реорганізації Державного агентства земельних 

ресурсів 
 

1. Утворити комісію з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів. 
Затвердити головою комісії першого заступника Голови Державної служби з 

питань геодезії, картографії та кадастру Кадомського Артема Марковича. 
2. Першому заступнику Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та 

кадастру: 
1) як голові комісії з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів: 
затвердити персональний склад зазначеної комісії; 
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державного агентства 

земельних ресурсів; 
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати 

проведеної роботи; 
2) забезпечити здійснення Державним агентством земельних ресурсів повноважень 

та виконання функцій з реалізації державної політики у сфері земельних відносин та 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ   
НАКАЗ  

від 04 вересня 2014  № 331/1471/5 
Про запровадження пілотного проекту з відпрацювання технології введення в 

обіг аграрних розписок 
 

Відповідно до вимог Закону України "Про аграрні розписки" та постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 665 "Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру аграрних розписок" НАКАЗУЄМО: 

 
1. Запровадити з 09 вересня 2014 року пілотний проект з відпрацювання технології 

введення в обіг аграрних розписок на прикладі Полтавської області. 
2. Затвердити План заходів з реалізації пілотного проекту з відпрацювання 

технології введення в обіг аграрних розписок на прикладі Полтавської області (далі - 
План заходів), що додається. 

3. Державній виконавчій службі України (Сторожук Д.А.), Департаменту нотаріату 
та фінансового моніторингу Міністерства юстиції України (Баранова Т.І.), 
Департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики 
та продовольства України (Саблук В.П.) в межах функціональних повноважень 
забезпечити виконання Плану заходів. 

4. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації надавати сприяння 
у реалізації пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних 
розписок на прикладі Полтавської області. 
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5. Визначити державне підприємство "Аграрні реєстри" координатором пілотного 
проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок на прикладі 
Полтавської області. 

6. Державному підприємству "Аграрні реєстри" за результатами реалізації 
пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок на 
прикладі Полтавської області підготувати звіт-висновок з пропозиціями щодо введення 
в обіг аграрних розписок в Україні та надати його до Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної 
політики та продовольства України Дикуна А.Є. та заступника Міністра юстиції 
України - керівника апарату Алексєєва І.С. 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ  

з реалізації пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг 
аграрних розписок на прикладі Полтавської області 

№ 
з/п 

Назва заходу Строк 
виконання

Відповідальні 
за виконання заходу

1 2 3 4
1 Підготовка методичних матеріалів та проведення 

семінарів щодо законодавчого та організаційного 
забезпечення впровадження аграрних розписок 

до 09 вересня 
2014 року 

Мінагрополітики України, 
Мін'юст України,  

державне підприємство 
"Аграрні реєстри"

2 Презентація базового програмного забезпечення для 
ведення Реєстру аграрних розписок 

до 09 вересня 
2014 року 

Мінагрополітики України, 
Мін'юст України,  

Полтавська 
облдержадміністрація (за 

згодою),  
державне підприємство 

"Аграрні реєстри"
3 Підключення державних нотаріальних контор та 

приватних нотаріусів до Реєстру аграрних розписок та 
їх технічне супроводження 

постійно Мінагрополітики України, 
державне підприємство 

"Аграрні реєстри"
4 Підготовка пропозицій щодо внесення змін 

до Інструкції про порядок обчислення та справляння 
державного мита, затвердженої наказом Мінфіну 
України від 07 липня 2012 року № 811, зареєстрованої 
в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за 
№ 1623/21935, в частині справляння державного мита 
за нотаріальні дії з аграрними розписками

вересень 2014 
року 

Мінагрополітики України, 
Мін'юст України,  

державне підприємство 
"Аграрні реєстри" 

5 Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів 
України щодо доповнення аграрними розписками 
переліку документів, стягнення за якими допускається 
за виконавчим написом нотаріуса

жовтень 2014 
року 

Мін'юст України,  
Мінагрополітики України 

6 Проведення консультацій з питань впровадження 
пілотного проекту 

постійно державне підприємство 
"Аграрні реєстри"

7 Інформаційне та організаційне супроводження 
здійснення пілотного проекту 

постійно Мінагрополітики України, 
Мін'юст України,  

Полтавська 
облдержадміністрація (за 

згодою),  
державне підприємство 

"Аграрні реєстри"
8 Підготовка нормативно-правових актів щодо 

узгодження норм Законів України "Про аграрні 
розписки" та "Про виконавче провадження" в частині 
примусового виконання виконавчих написів, вчинених 
на аграрних розписках 

грудень 2014 
року 

Мін'юст України,  
Мінагрополітики України 

9 Аналіз результатів реалізації пілотного проекту, 
підготовка пропозицій з удосконалення законодавчого 

січень 2015 
року

Мінагрополітики України, 
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регулювання відносин у сфері застосування аграрних 
розписок та введення в обіг аграрних розписок в 
Україні 

Мін'юст України,  
Полтавська 

облдержадміністрація (за 
згодою),  

державне підприємство 
"Аграрні реєстри"

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Закон України  "Про внесення змін до ст. 23  Закону України "Про оцінку 

земель"  (щодо затвердження технічної документації з оцінки земель)" 
Номер, дата реєстрації: 5004 від 02.09.2014 
Ініціатор: Народні депутати України Фурман О. Ю., Лопачак М. Р., Кайда 

О. П., Марцінків Р. Р., Осуховський О. І. 
 
Метою законопроекту є  впорядкування діючого законодавства в частині 

затвердження технічної документації з оцінки земель за межами населеного пункту, 
шляхом надання такого права сільським, селищним та міським радам, що дозволить 
зняти   проблему  наближеності послуги для громадян, і скоротить час на затвердження 
технічних документацій, так як проведення сесій місцевих рад проводиться щомісячно. 

Відповідно  ст. 23  Закону України  «Про оцінку земель» технічна документація 
з бонітування грунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, затверджується 
районними радами.    

Велика кількість земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
розміщена за межами населеного пункту. До таких земельних ділянок відносяться 
ділянки із цільовим призначенням: «для ведення садівництва», «ведення особистого 
селянського господарства», «дачного будівництва». 

У значної кількості адміністративних територій не проведена нормативно 
грошова оцінка земельних ділянок. Однак, виникає ряд проблемних питань, які 
наприклад пов'язанні із оформлення спадкових прав на земельні ділянки, так як для 
сплати мита необхідно провести нормативно грошову оцінку індивідуальної ділянки.  

Громадяни на сьогодні вимушені подавати проведенні нормативно-грошові 
оцінки на затвердження сесій районних рад, однак сесія районної ради проводиться 
один раз на три місяці.   

Тому є гостра потреба надати право  на затвердження технічної документація з 
бонітування грунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок відповідно сільській, селищній, міській раді, на адміністративній  
території якої така земельна ділянка розташована. 

Тим більше, надання таких повноважень місцевим радам є слушним в контексті 
децентралізації влади.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
забезпечення плати за землю" 

Номер, дата реєстрації: 5019 від 03.09.2014 
Ініціатор: Народні депутати України Новак Н.В., Іщенко В.О., Ткачук Г.В., 

Чугунніков В.С.   
Основним завданням законопроекту є створення правової бази для спонукання 

суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які є власниками нерухомого майна, що 
знаходиться на земельних ділянках, оформлювати право на ці земельні ділянки, які 
вони фактично використовують, що має сприяти значному зростанню обсягів 
бюджетних надходжень від користування землею. 

На сьогодні в Україні склалася ситуація, коли суб’єкти господарювання, які 
фактично використовуються земельні ділянки, не зацікавлені в документальному 
оформленні своїх прав на землю. 

Відповідно до норм Податкового кодексу України земельний податок - 
обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних 
часток (паїв), а також постійних землекористувачів. 
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При цьому складається практика, коли суб’єкти господарювання та фізичні 
особи – власники нерухомого майна (будівель, споруд, їх частин), розташованого на 
земельних ділянках, не здійснюються оформлення право власності чи користування 
цими земельними ділянками та роками фактично використовують значні території не 
сплачуючи плати за землю..  

На сьогодні, залишається не оформленими велика кількість земельних ділянок, 
які фактично здебільшого використовуються для підприємницької діяльності, що не 
дозволяє додатково отримувати додаткові надходження від орендної плати за землю. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України "Про внесення зміни до статті 134 Земельного кодексу 
України (щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності,  які не 
підлягають продажу на конкурентних засадах)" 

Номер, дата реєстрації: 5020 від 03.09.2014 
Ініціатор: Народні депутати України Ткачук Г.В., Новак Н.В., Чугунніков 

В.С.,  Іщенко В.О.  
 
Законопроект розроблено з метою активізації інвестиційної діяльності у регіонах 

України та наповнення місцевих бюджетів за рахунок коштів, які надходитимуть згідно 
з умовами відповідних інвестиційних договорів, та націлений на підвищення 
зацікавленості інвесторів в участі у проектах завдяки закріпленню додаткових гарантій 
його діяльності. 

Ціллю законопроекту є вдосконалення порядку передачі земель переможцям 
інвестиційних конкурсів, проведених органами місцевого самоврядування відповідно 
до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",  "Про інвестиційну 
діяльність". 

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю удосконалення правового 
забезпечення реалізації інвестиційних проектів. 

На сьогодні, нормативна база створює ряд ризиків та перешкод для практичного 
впровадження таких проектів.  

Так, відповідно до частини другої статті 124 Земельного кодексу України 
передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній 
власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, 
встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу. 

У частині другій статті 134 Земельного кодексу України відсутні випадки, які 
дозволяють здійснювати передачу в оренду земельних ділянок інвесторам, що залучені 
органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування для будівництва 
об’єктів. 

Передбачений чинною редакцією Земельного Кодексу України механізм 
продажу прав оренди земельних ділянок через земельні аукціони наразі обмежує 
можливості і механізми розпорядження землею, яка знаходиться в комунальній 
власності, з метою задоволення потреб громади.  

Проведення земельних аукціонів спрямоване на продаж прав власності або 
оренди вільних земельних ділянок для будівництва нових об’єктів містобудування, 
умовами яких є стартова ціна та цільове призначення земельних ділянок. 

До того ж, проведення земельних торгів виключають можливість укладення 
договору у випадку надходження лише однієї заявки на участь у конкурсі, а також 
здійснювати відбір та оцінку пропозицій учасників. 

В свою чергу, інвестиційні конкурси передбачають залучення на конкурентних 
засадах інвесторів для нового будівництва, реконструкції, реставрації, технічного 
переоснащення об'єктів житлового та нежитлового призначення, їх комплексів, 
інженерно-транспортної інфраструктури тощо та укладення інвестиційних договорів з 
переможцями конкурсів, в яких фіксуються умови реалізації інвестиційного проекту з 
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урахуванням інтересів і потреб територіальних громад (наприклад, реконструкція 
непридатних для проживання будинків або об’єктів нежитлового призначення; надання 
визначеного конкурсною комісією відсотку новозбудованого житла для потреб 
окремих категорій громадян; будівництво/реконструкція/створення об’єктів спортивної 
та рекреаційної інфраструктури з встановленням умов спільного користування 
об’єктами інвестування і т.п.).  

Відповідно обов’язковість продажу прав власності або оренди земельних 
ділянок виключно через земельні аукціони обмежує можливості територіальних 
громад, як власників, розпоряджатися правом своєї власності на землю та ефективно 
залучати інвестиційні ресурси у розвиток інфраструктури. 

До того ж, проведення інвестиційних конкурсів не містить ризиків вчинення 
корупційних діянь, оскільки надання права оренди земельних ділянок переможцям 
інвестиційних конкурсів буде здійснюватись за результатами чітко встановлених 
конкурсних процедур. Наприклад, в м. Києві порядок проведення інвестиційних 
конкурсів визначається міською радою, а 50% складу конкурсної комісії становлять 
депутати Київради. Крім того, всі розпорядчі документи та оголошення щодо 
підготовки,  проведення та результатів інвестиційних конкурсів підлягають 
обов’язковому оприлюдненню та додатково розповсюджуються електронними 
засобами. Проведення інвестиційних конкурсів, як і земельних аукціонів, ґрунтується 
на принципі змагальності. 

Таким чином, незаконний суб’єктивний вплив суб’єктів владних повноважень на 
визначення результатів інвестиційних конкурсів зводиться до мінімуму і, в будь-якому 
випадку, не перевищує аналогічний  ризик, який може виникнути при проведенні 
земельних аукціонів. 

Крім того, такий механізм залучення інвесторів дозволяє органами місцевого 
самоврядування здійснювати контроль за належним виконанням замовниками частини 
третьої статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка 
встановлює, що пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у 
перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію 
відповідному місцевому бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної 
інфраструктури. 

На сьогодні законодавством не передбачено участі органів місцевого 
самоврядування у прийнятті в експлуатацію об’єктів будівництва, що в свою чергу, 
позбавляє органи місцевого самоврядування можливості забезпечити контроль за 
виконанням замовниками цієї норми.  

За результатами проведення інвестиційного конкурсу органи місцевого 
самоврядування укладають із переможцем конкурсу інвестиційний договір, однією із 
умов якого є обов’язок інвестора сплатити пайову участь у розвиток інфраструктури 
населеного пункту до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. 

Таким чином, орган місцевого самоврядування, як сторона інвестиційного 
договору, має можливість здійснювати контроль за сплатою інвестором пайового 
внеску у розвитку інфраструктури населеного пункту. 

До того ж, запропонований законопроектом механізм передачі в оренду 
земельних ділянок для будівництва об’єктів юридичними та фізичними особами, які є 
переможцями інвестиційних конкурсів, проведених в установленому порядку органами 
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, без проведення земельних 
торгів, створює додаткові гарантії такому інвестору.  

З метою усунення зазначених недоліків законодавства України та надання 
територіальним громадам можливості при виборі умов розпорядження належними їм 
земельними ділянками керуватися не лише розміром грошової компенсації до 
місцевого бюджету, а й іншими соціально значимими для територіальної громади 
факторами вважається доцільним надати місцевим громадам можливість передавати 
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права оренди земельних ділянок переможцям інвестиційних конкурсів без проведення 
земельних торгів. 

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

щодо визначення права власності на землю та законодавчого врегулювання 
земельних відносин" 

Номер, дата реєстрації: 5033 від 04.09.2014 
Ініціатор: Народний депутат України Бублик Ю.В. 
 
Станом на сьогодні існує невідповідність положенням Конституції України та 

Цивільного кодексу положень земельного законодавства в частині визнання 
Українського народу суб’єктом права власності на землю. Тому законопроект 
розроблено з метою вдосконалення механізму правового регулювання земельних 
відносин в Україні.  

Указана мета конкретизується у наступному завданні узгодити зміст Земельного 
кодексу України із приписами ст. 13 Конституції України щодо права власності 
Українського народу на землю. 

Цим Законопроектом унормовуються конституційні засади правового режиму 
комунальної власності на землю, закріплюється природне право народу управляти 
землями як об’єктом своєї власності, користуватися та розпоряджатися нею, приймати 
рішення про передачу у користування та вилучення земельних ділянок. Запропоновано 
визначення власності Українського народу на землю як власності всіх громадян 
України, територіальних громад.  

Запропонований законопроект передбачає переформатування на законодавчому 
рівні правових підвалин використання земельних ресурсів України і, зокрема, земель 
сільськогосподарського призначення, за принципом – земля є невідчужуваним об’єктом 
права власності Українського народу, безпосереднє здійснення якого має визначати 
зміст і обсяг гарантованих Конституцією прав громадян, що не можуть бути обмежені 
та скасовані. 

Завданнями цього проекту Закону є: забезпечити законну передачу всіх земель 
України, крім державної та приватної власності, в комунальну  власність та надати 
належні права на участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань. 

Український народ, відповідно до преамбули Конституції України, становлять 
громадяни України всіх національностей. За Українським народом, відповідно до статті 
13 Основного закону держави, закріплюється виключний перелік природних об’єктів 
права власності, зокрема: земля, надра землі, атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси. Тобто, Український народ є самостійним суб'єктом права власності 
на землю та інші природні ресурси, який володіє, користується і розпоряджається ними 
в межах території України, континентального шельфу та виключної (морської) 
економічної зони.  

Кожний, з названих в Конституції, природних об'єктів права власності 
Українського народу має особливий правовий режим, який визначається нормами 
земельного, природоресурсного, екологічного законодавства України. При цьому ні в 
Земельному кодексі, ні в інших законодавчих актах України не дається визначення 
поняття «земля як об'єкт права власності Українського народу».  

Тож, проголошене у перших законах незалежної України і закріплене у 
Конституції України право власності Українського народу на землю не знайшло свого 
вираження у земельному законодавстві і подальшого розвитку у правовій системі 
України. Чинний Земельний кодекс України не відтворює і не розвиває положень статті 
13 Основного закону держави щодо права власності на землю Українського народу.  

Після утвердження Конституції України, згідно з 142 статтею усе рухоме та 
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, земля, природні ресурси мали бути 
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передані територіальним громадам. А держава повинна була брати участь у формуванні 
доходів місцевого самоврядування, фінансово підтримувати місцеве самоврядування. 
Аналогічно за Земельним і Лісовим кодексом України громада мала стати власником 
комунального майна, зокрема землі та лісів. Проте, починаючи з 1996 року, жодна 
обрана Верховна Рада не виконала вимог Конституції України. 

Від імені Українського народу права власника на природні об'єкти здійснюють 
органи державної влади та місцевого самоврядування в межах повноважень, 
визначених Конституцією України, із збереженням сталості і незмінності права 
власності на землю та інші природні ресурси Українського народу в межах території 
України, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.  

Отже, управління майном від імені народу здійснюють відповідно Верховна 
Рада України і місцеві ради, а також уповноважені ними державні органи. При цьому 
органи державної влади та місцевого самоврядування не є власниками того майна, що 
належить до об'єктів права власності Українського народу. Повноваження цих органів 
визначені Конституцією України та іншими нормативними актами, але в цілому їх 
повноваження стосовно цього майна торкаються лише здійснення права управління 
зазначеним майном. 

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування та основним носієм його 
функцій і повноважень є територіальна громада, яка через утворені органи місцевого 
самоврядування самостійно вирішує питання місцевого значення та здійснює право 
власності від імені Українського народу, в межах відповідного адміністративно-
територіального устрою. 

Згідно зі ст. 327 Цивільного кодексу України територіальна громада є власником 
комунального майна. Територіальній громаді села, селища, міста належить право 
комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, землю, природні ресурси, доходи 
місцевих бюджетів, інші кошти, майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти та інше 
майно, що є у власності територіальної громади.  

Крім того, відповідно до вимог ст.142 Конституції України та п.3 ст.16 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», земля, природні ресурси, що у 
власності територіальних громад адміністративно-територіальних одиниць України, є 
матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. 

Земля може використовуватися на праві власності, постійного користування та 
оренди, а право власності та постійного користування передбачає сплату земельного 
податку, а право оренди – сплату орендної плати. Зазначені платежі є джерелом 
наповнення бюджетів місцевого самоврядування, які є фінансовою запорукою 
виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування. 

Неузгодженість зазначених норм Конституції України, поглиблення цих 
суперечностей положеннями кількох десятків законодавчих актів України у сфері 
земельних правовідносин, їх надмірна розгалуженість засвідчують брак єдиних 
принципів і науково обґрунтованих основ ефективного землекористування, які б 
забезпечували гарантію прав власності на землю Українського народу, використання 
земельних ресурсів в інтересах усіх громадян України. 

Крім того, розпорядження землею від імені народу органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування без народного на те волевиявлення спотворює 
принцип природного невід’ємного права Українського народу на землю як її власника. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України  "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІ "Прикінцеві 

положення" Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 
(щодо реалізації на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва 
та подвірного забою) " 

Номер, дата реєстрації: 5057 від 11.09.2014 
Ініціатор: Народний депутат України Гордієнко С.В. 
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Проект Закону підготовлено з метою відкладання терміну введення заборони 
реалізації на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва та 
подвірного забою до 1 січня 2017 року. 

Відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про безпечність та 
якість харчових продуктів" забороняється реалізація та обіг необробленого молока та 
сиру домашнього  виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших 
копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках. 

Згідно частини другої статті 33 цього Закону забороняється здійснювати забій 
парнокопитних та інших копитних, а також забій свійської птиці та кролів в обсягах, 
що перевищують 5 голів на день, не на бойні, що має експлуатаційний дозвіл і 
зареєстрована ветеринарною службою. 

Прикінцевими положеннями Закону України "Про безпечність та якість 
харчових продуктів" передбачено набуття чинності вищезазначеними нормами з 1 
січня 2015 року. 

Включення даних законодавчих норм до відповідного Закону було обумовлено 
міжнародними зобов‘язаннями України. Натомість, Кабінетом Міністрів України не 
було здійснено необхідних заходів для відносно «безболісного» впровадження цих 
вимог. 

З початку 2015 року селяни, що мають велику рогату худобу, можуть бути 
поставлені у надзвичайно важкі умови збуту продукції власного виробництва. Адже, 
впровадження заборони реалізації на ринках власноруч забитої худоби та виготовлених 
у приватному господарстві молочних продуктів змусить селян за копійки продавати 
молоко перекупщикам, возити худобу в інші села, що призведе до згортання 
виробництва окремої продукції тваринництва. 

Держава до цього часу не забезпечила наявність мережі боєнь, забійно-
санітарних пунктів, пунктів закупівлі молока та молочних продуктів. 

Враховуючи те, що на сьогодні близько 70 відсотків корів перебувають у 
господарствах населення і ними виробляється біля 80 відсотків молока, у більшості 
селах відсутні бойні, які мають експлуатаційний дозвіл і зареєстровані ветеринарною 
службою, вбачається за доцільне відкласти заборону продажу на ринках молока та сирів 
домашнього виробництва та туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою 
щонайменше на 5 років. 

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

(щодо інформування про вміст солі і трансжирів у продуктах харчування)" 
Номер, дата реєстрації: 5105 від 24.09.2014 
Ініціатор: Народний депутат України Дудка В.В. 
 
Основною метою прийняття запропонованого проекту Закону є запровадження 

на законодавчому рівні вимог щодо обов’язкового маркування вмісту солі і трансжирів 
у продуктах харчування.  

Завданням законопроекту є забезпечити споживача необхідною інформацією про 
вміст солі і трансжирів у харчових продуктах, що дасть йому можливість використати 
своє право на вибір безпечної для здоров`я продукції.  

Результати багатьох наукових та медичних досліджень, які тривалий час 
проводяться у світі, свідчать про те, що надмірне споживання солі і трансжирних 
кислот (трансжирів) в якості складників продуктів харчування провокує чимало 
небезпечних захворювань, у тому числі загрозливих для життя. Особливо є ризик 
розвитку артеріальної гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань. 

Разом з тим, громадяни України, які дбають про своє здоров’я, на сьогодні 
позбавлені можливості контролювати вживання ними солі і трансжирів, оскільки діюче 
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законодавство України не вимагає від виробників продуктів харчування вказувати 
кількість зазначених складників на упаковках продуктів. 

Перебування громадян у такому необізнаному стані суперечить вимогам 
частини першої статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів", згідно з якою 
споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 
інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного 
вибору.  

Отже розробка та прийняття запропонованого законопроекту обумовлена 
необхідністю дати споживачу усю необхідну інформацію щодо складу продукту 
харчування. В свою чергу така обізнаність споживачів сприятиме покращенню стану їх 
здоров’я, зменшить ризик розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань, 
хвороб, спричинених неправильним харчуванням, зокрема надмірним споживанням 
солі та трансжирів. 

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

(щодо мінімального розміру річної орендної плати за користування земельною 
ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм)" 

Номер, дата реєстрації: 5066 від 12.09.2014 
Ініціатор: Народний депутат України Деркач А.Л. 

 
З метою встановлення економічно обґрунтованої мінімальної ставки річної 

орендної плати за землю, обов’язкової для всіх користувачів, гарантій форми оплати 
пропонується на законодавчому рівні встановити розмір річної плати за оренду 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), що 
перебуває у приватній власності, не менше 6 відсотки визначеної відповідно до 
законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та зобов’язати 
орендарів сплачувати не менше половини від її загального розміру в грошовій формі.  

Проведення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва 
призвело до отримання селянами земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, земельних часток (паїв), які за відсутності достатніх технічних, 
економічних, ресурсних умов щодо можливості ефективної індивідуальної обробки в 
своїй більшості були передані в оренду сільськогосподарським підприємствам.   

Правова незахищеність селян, власників сільськогосподарських земель на 
першому етапі укладення договір оренди призвело до пріоритетності захисту в 
договорах інтересів орендарів. 

Практика реалізації прав приватної власності на земельні ділянки виявила, що 
одним з проблемних питань, яке виникає у стосунках орендаря та орендодавців 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) є 
розмір та форма орендної плати за користування земельною ділянкою.  

Указом Президента України від 03.12.99 р. №1529/99 «Про невідкладні заходи 
щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» передбачено, що 
укладання підприємствами, установами, організаціями, які використовують землю для 
сільськогосподарських потреб, договорів оренди земельної частки (паю) з власниками 
цих часток, паїв з виплатою орендної плати в натуральній або грошовій формі є 
обов’язковим; встановлення сторонами договору оренди земельної частки (паю) 
розміру плати за її оренду на рівні не менше одного відсотка  визначеної  відповідно  до 
законодавства  вартості орендованої земельної частки (паю). Надалі Указом Президента 
України № 92/2002 від 02.02.2002 р. орендна плата збільшена до 1,5 відсотка, а Указом 
№ 725/2008 від 19.08.2008 р. – до 3 відсотків. 

Проте, незважаючи на прийняті рішення на підзаконному рівні, їх реалізація на 
практиці ускладнюється відсутністю належного врегулювання на рівні закону.  
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Ситуація ускладнюється і тим, що відповідно до правової позиції Верховного 
Суду України, зазначеній в постанові від 25 червня 2011 року, Указ Президента 
України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників 
земельних ділянок та земельних часток (паїв)», до якого було внесено зміни Указом 
Президента України «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв)» і збільшено мінімальний розмір орендної плати до 
3 %, має рекомендаційний характер. Він є підставою для перегляду розміру орендної 
плати, встановленої умовами договору, а не для автоматичної зміни умов договору 
оренди та підвищення орендної плати.  

Крім того, складна ситуація щодо переукладання договорів оренди щодо 
підвищення розміру орендної плати до 3 відсотків ускладнюється і тим, що орендарі в 
більшості випадків розраховуються з орендодавцями в натуральній формі за 
завищеними цінами, які встановлюють самостійно. 

На теперішній час, на основі проведеного аналізу можна стверджувати, що 
економічно обґрунтованим мінімальним розміром річної орендної плати за 
користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною 
часткою (паєм) є шість відсотків.  

Наслідком такого підвищення орендної ставки стане покращення матеріального 
становища селян, загальної соціальної ситуації та стимулювання розвитку інших 
галузей економіки в сільській місцевості.  

Для додаткового захисту селян від створення схем фактичного нівелювання 
запропонованого підвищення розміру мінімального платежу, пропонується також 
зобов’язати орендарів сплачувати не менше половини річної орендної плати в грошовій 
формі.  

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

щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, 
установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук 
України або національної галузевої академії наук" 

Номер, дата реєстрації: 5068 від 12.09.2014 
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П. 

 
З метою встановлення контролю з боку Уряду за процесами припинення права 

постійного користування ділянками пропонується внести зміни до Земельного кодексу 
України та Закону України "Про особливості правового режиму діяльності 
Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового 
комплексу". 

Згідно з запропонованими змінами передбачається: 
здійснення добровільної відмови від права користування ділянками та вилучення 

їх за рішенням Кабінету Міністрів України; 
необхідність надання згоди Президії Національної академії наук України та 

президій національних галузевих академій наук не лише у разі вилучення ділянок, а й 
при добровільній відмові підприємства, установи або організації, що перебуває у 
віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук, 
від права користування ділянками. 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України  щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, 
установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України 
або національної галузевої академії наук" розроблено на виконання пункту 13 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 148 "Питання зміцнення 
фінансово-бюджетної дисципліни". 
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Земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності 
Національної академії наук України, національних галузевих академій наук (далі – 
ділянки), відповідно до статті 84 Земельного кодексу України належать до земель 
державної власності і не можуть передаватись у приватну власність. 

При цьому значна частина ділянок, а саме землі дослідних полів дослідних полів 
науково-дослідних установ та навчальних закладів згідно з пунктом "в" частини першої 
статті 150 Кодексу відносяться до особливо цінних земель. 

На сьогодні згідно зі статтею 5 Закону України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та 
статусу їх майнового комплексу" вилучення ділянок може здійснюватися лише за 
згодою Президії Національної академії наук України та президій галузевих академій 
наук відповідно до Земельного кодексу України . 

Статистичні дані свідчать, що за період з 2008 до 2014 року площа 
сільськогосподарських угідь державної власності у користуванні 
сільськогосподарських науково-дослідних та навчальних закладів, скоротилася на 33,3 
тис. гектарів (понад 7 %) і на 1 січня 2014 року становила 449,3 тис. га. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова "Про порядок державної підтримки осіб, які виробляють 

молоко" 
Номер, дата реєстрації: 5118 від 30.09.2014 
Ініціатор: Народний депутат України Міщенко С.Г. 

 
З метою захисту добросовісного виробника, забезпечення економічної 

конкуренції та недопущення зловживань на ринку суб’єктів господарювання, Верховна 
Рада України п о с т а н о в л я є: 

1. Встановити обов’язкове державне регулювання гуртових цін на молоко 
незбиране (не піддане будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб 
подальшого продажу).  

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови 
у відповідності до пункту 15.10 статті 15 Закону України “Про державну підтримку 
сільського господарства України” затвердити мінімально допустимий рівень цін на 
молоко незбиране (не піддане будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб 
подальшого продажу) у 2014 році. 

3. Зобов’язати Кабінет Міністрів України щороку протягом січня-лютого 
встановлювати мінімально допустимий рівень цін на молоко незбиране  (не піддане 
будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб подальшого продажу).  

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.  
 
Прийняття даної постанови має за мету встановити обов’язкове державне 

регулювання гуртових цін на молоко незбиране (не піддане будь-якій обробці, 
переробці чи пакуванню для потреб подальшого продажу). Завданнями законопроекту є 
посилення державної підтримки осіб, які виробляють молоко.   

Величезна кількість громадян надзвичайно обурена тим, що закупівельні ціни на 
молоко є необґрунтовано низькими. Це є наслідком недобросовісних дій, зловживань, 
змови суб’єктів господарювання, що здійснюють закупівлю молока у населення. Також 
Кабінет Міністрів України вже досить тривалий час не приймає рішення про 
підвищення мінімально допустимої ціни на молоко, що була встановлена Урядом ще у 
2012 році на рівні 2 гривні 20 копійок за 1 кг (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 22 серпня 2012 р. № 807).  

Громадяни скаржаться на випадки, коли ціна, за якою суб’єкти господарювання 
закуповують молоко у населення, є навіть нижчою, ніж встановлена Кабінетом 
Міністрів України ще у 2012 році мінімальна допустима ціна на молоко. Здебільшого 
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суб’єкти господарювання сплачують населенню за 1 літр молока лише 2 гривні. 
Водночас 1 літр води у магазині коштує близько 5 гривень і навіть більше. Тобто ціна 
на воду у магазині перевищує закупівельні ціни на молоко у два і більше разів, що є 
неприпустимим.  

До того ж, ціни на молоко у магазині сягають 10 гривень і більше за 1 літр, 
перевищуючи таким чином у 5 і більше разів ціну, яку отримує за молоко селянин від 
суб’єктів господарювання, що здійснюють закупівлю молока у населення. Отже, 
йдеться про надприбутки недобросовісних посередників та молокопереробних 
підприємств, які скуповують у селян молоко по знущально низьким цінам.  І все це 
відбувається тоді, коли по всій країні різко зростають ціни на продукти харчування та 
на інші товари і послуги першої необхідності. В тому числі вже неодноразово 
підвищувались ціни на молоко та молочні продукти у роздрібних торгових мережах з 
того моменту, коли у 2012 році Урядом була встановлена мінімально допустима ціна на 
молоко у розмірі 2 гривні 20 копійок (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 
серпня 2012 р. № 807). Але ж одночасно із підвищенням цін на молоко у магазинах не 
відбувалось відповідне підвищення цін, за якими суб’єкти господарювання скуповують 
молоко у населення. Також владою було прийняте рішення про значне підвищення 
тарифів на житлово-комунальні послуги для населення (включаючи різке підвищення 
тарифів на електроенергію для населення з 1 червня цього року). Проте рішення про 
підвищення мінімально допустимих цін на молоко, яке так очікує велика кількість 
громадян, досі не прийняте. 

У зв’язку з цим наростає суспільне збурення. Адже у людей складається 
враження, що влада все робить лише для захисту економічних інтересів і надприбутків 
невеличкої купки олігархів, бізнес-монополій, недобросовісних суб’єктів 
господарювання, які зловживають своїм становищем на ринку. Тому що саме вони (за 
мовчазної згоди влади або навіть за активної підтримки влади) фактично «диктують» 
ціни та правила гри на різних ринках, в тому числі на ринку молока.  А ось захист 
владою економічних інтересів більшості українців, зокрема селян, суспільство, на жаль, 
не відчуває. За таких умов добросовісний бізнес, добросовісні виробники, добросовісна 
конкуренція з’явитися і розвиватися в Україні не можуть. Як наслідок, не може бути 
сталого економічного розвитку та покращення матеріального становища і рівня життя 
більшості громадян.  

Отже, з метою захисту добросовісного виробника, забезпечення економічної 
конкуренції та недопущення зловживань на ринку суб’єктів господарювання 
пропонується встановити обов’язкове державне регулювання гуртових цін на молоко 
незбиране (не піддане будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб 
подальшого продажу).  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

 
02.09.2014  
Повідомлення про оприлюднення роекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку 
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної 
експертизи походження та аномалій тварин" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Змін до Порядку 
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи 
походження та аномалій тварин” Міністерство аграрної політики та продовольства 
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України з “02” вересня 2014 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. 

Затвердження проекту наказу забезпечить приведення у відповідність Порядку 
контролю з Методикою розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за 
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю), удосконалення  системи  державного нагляду (контролю), спрощення 
процедури проведення таких заходів. 

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу 
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом 
п’яти днів з дня оприлюднення за адресою: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua, відповідальний 
виконавець: Вігура Марія Василівна. Тел. 279-85-12 

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

 
Затвердження змін до Порядку контролю забезпечить приведення його у 

відповідність з Методикою розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за 
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю), удосконалення  системи  державного нагляду (контролю), спрощення 
процедури проведення таких заходів. 

З метою забезпечення виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 “Про затвердження методик 
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за 
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю)” необхідно затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними 
(генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій 
тварин, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 08 січня 2013 року № 3, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 184/22716. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
02.09.2014  
Повідомлення про оприлюдненняпроекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Положення про 
порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного 
використання" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проект наказу Міністерства 

аграрної політики  та продовольства України “Про затвердження Змін до Положення 
про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного 
використання” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики 
України з “02” вересня 2014 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про 
затвердження Змін до Положення про порядок проведення атестації та допуску до 
відтворення плідників для племінного використання” розроблено з метою захисту 
ринку споживачів племінних (генетичних) ресурсів, підвищення  оперативності в 
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роботі з проведення атестації та допуску до використання бугаїв, жеребців, кнурів, 
баранів – плідників та цапів. 

Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 
www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу 
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом 
п’яти днів з дня оприлюднення за адресою: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: olga.romanova@minagro.gov.ua, відповідальний 
виконавець: Романова Ольга Володимирівна. Тел. 279-85-12 

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

 
Затвердження Змін до Положення про порядок проведення атестації та допуску 

до відтворення плідників для племінного використання забезпечить системність, 
об’єктивність та оперативність проведення робіт з атестації бугаїв, жеребців, кнурів, 
баранів-плідників та цапів і допуск їх до відтворення, захист ринку споживачів 
племінних (генетичних) ресурсів, удосконалення системи селекції, підвищення 
генетичного потенціалу тварин, інтенсивний розвиток галузі тваринництва. 

Проект наказу “Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення 
атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання” 
розроблено на виконання вимог статей 6, 7, 10, 16 Закону України “Про племінну 
справу у тваринництві”, з метою поліпшення генетичної якості тварин, підвищення 
економічної ефективності, конкурентоспроможності галузі та з метою захисту ринку 
споживачів племінних (генетичних) ресурсів. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
09.09.2014  
Повідомлення про оприлюднення роекту спільного наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів України 
"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної 
політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 
57/131" 

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

визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, 
Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131" Мінагрополітики 
України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 
57/131" підготовлено на виконання листів Міністерства юстиції України від 30 січня 
2013 року № 10.1-19/9, від 25 липня 2014 року № 10.1-19/46 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 аграрної політики України, Міністерства фінансів 
України від 26 лютого 2002 року № 57/131" 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: 
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Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001. Відповідальний виконавець - Маранда Сергій Олександрович (тел. 278-58-
37, e-mail: sergii.maranda@minagro.gov.ua). 

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, Міністерства фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131 “Про 
затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату 
робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, виготовлення та 
випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та 
переробної промисловості” таким, що втратив чинність. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
Міністерства фінансів України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України від 26 лютого 
2002 року № 57/131” підготовлено відповідно до вимог Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731. 

Спільним наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства 
фінансів України від 26 лютого 2002 року № 57/131, який було прийнято з метою 
забезпечення раціонального та ефективного використання коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на відповідний рік, та відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 березня 1998 року № 403 “Про Програму виробництва 
технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 
1998 – 2005 роки”, затверджено Порядок використання коштів Державного бюджету 
України на оплату робіт з розробки науково-дослідної і конструкторської документації, 
виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, 
харчової та переробної промисловості, що додається. 

Вищевказаний Порядок передбачав раціональне та ефективне використання 
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік. 

На даний час немає законодавчих або нормативно-правових підстав для 
продовження дії Порядку. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
11.09.2014  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства аграрної політики України" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства аграрної політики України" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу розроблений з метою приведення наказів Мінагрополітики 
України у відповідність до Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про 
зерно та ринок зерна в Україні" та удосконалення механізму проведення зачистки зерна 
і продуктів його переробки на елеваторах, хлібних базах, хлібоприймальних, 
борошномельних і комбікормових підприємствах. 

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб–сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua). 
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за такими адресами: 

Державна інспекція сільського господарства України: вул. Баумана, 9/12, місто 
Київ, 03190. Виконавець: Німченко Дмитро Валентинович, тел./факс 232-94-37, е-mail: 
tylyza@meta.ua; 

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

 
Метою проекту наказу є приведення наказів Мінагрополітики України у 

відповідність до Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та 
ринок зерна в Україні" та удосконалення механізму проведення зачистки зерна і 
продуктів його переробки на елеваторах, хлібних базах, хлібоприймальних, 
борошномельних і комбікормових підприємствах. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики України" (далі - проект 
наказу) розроблено відповідно пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості 
документів дозвільного характеру", Закону України "Про зерно та ринок зерна в 
Україні" з метою приведення наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 
України у відповідність до Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про 
зерно та ринок зерна в Україні". 

Відповідно до пункту 22 Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного 
характеру" до статей 11 та 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" 
внесені зміни, зокрема виключено положення щодо видачі сертифікату відповідності 
послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікату якості зерна та 
продуктів його переробки. 

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного 
характеру" Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом доручено забезпечити приведення нормативно-правових актів органів 
виконавчої влади у відповідність із цим Законом. 

Також проектом наказу пропонується внести зміни до Інструкції про ведення 
обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на 
хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом 
Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 № 661 "Про затвердження 
Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його 
переробки на хлібоприймальних підприємствах" в частині удосконалення механізму 
проведення зачистки зерна і продуктів його переробки та складання актів зачистки на 
елеваторах, хлібних базах, хлібоприймальних, борошномельних і комбікормових 
підприємствах. Пропонується відмінити необхідність затвердження актів зачистки 
територіальними органами Держсільгоспінспекції України. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
 22.09.2014  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку видачі 
посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень 
правил полювання" 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку видачі 
посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил 
полювання» (далі – проект наказу) Мінагрополітики України оголошує про його 
публікацію. 

Проект наказу розроблений з метою затвердження порядку видачі посвідчення 
мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання, 
який дасть змогу встановити порядок видачі посвідчення мисливця та контрольної 
картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання. 

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб–порталі Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua). 

Зауваження та пропозиції до 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, 
Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна. 
е-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua 
тел. 226-22-12,  факс 226-22-12 
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва: 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 
 
Метою проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України «Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної 
картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання» (далі – проект наказу) є 
встановлення порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку 
добутої дичини та порушень правил полювання. 

Проект запропонованого наказу розроблено Міністерством аграрної політики та 
продовольства України відповідно до абзацу дванадцятого статті 6 Закону України 
«Про мисливське господарство та полювання», підпункту 7.145 підпункту 7 пункту 4 
Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
23.09.2014  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану 
вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду 
державного бюджету" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану 
вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного 
бюджету” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту постанови 
Міністерство аграрної політики та продовольства України з 23 вересня 2014 року 
оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено у зв’язку з 
необхідністю забезпечення реалізації державної політики з племінної справи у 
тваринництві та ефективного використання бюджетних коштів, виділених із 
Державного бюджету України, передбачених у спеціальному фонді державного 
бюджету. 
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Проект постанови передбачає розширення напрямів надання державної 
підтримки, удосконалення механізму використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, 
порядку надання звітності про використання бюджетних коштів. 

Проект розроблено з метою приведення Порядку використання сум податку на 
додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду 
державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 
березня 2011 року № 246 (зі змінами), у відповідність із законодавством, 
удосконалення механізму надання державної підтримки галузі тваринництва та 
забезпечення ефективного використання коштів, передбачених у Державному бюджеті 
України. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України  “Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету” 
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. E-mail: irina.mentu@minagro.gov.ua. Виконавець: Ментю Ірина 
Леонідівна, тел. (044)-279-67-38; 

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

  
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до  Порядку 

використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами 
до спеціального фонду державного бюджету” (далі – проект постанови) розроблено з 
метою реалізації державної політики у сфері забезпечення функціонування єдиної 
системи селекції у тваринництві, забезпечення раціонального та ефективного 
використання коштів державного бюджету. 

Проект постанови передбачає удосконалення механізму використання коштів, 
передбачених у спеціальному фонді Державного бюджету України за бюджетною 
програмою “Державна підтримка галузі тваринництва”, розширення напрямів 
державної підтримки галузі тваринництва, спрощення порядку надання звітності про їх 
використання. 

Проект постанови розроблено у зв’язку із необхідністю забезпечення реалізації 
державної політики в галузі племінної справи у тваринництві та ефективного 
використання бюджетних коштів, виділених із Державного бюджету України, 
передбачених у спеціальному фонді державного бюджету. 

Для забезпечення реалізації державної політики, яка спрямована на забезпечення 
функціонування єдиної системи селекції у тваринництві, є потреба у запровадженні 
напряму фінансування зі спеціального фонду державного бюджету – державна 
підтримка на виконання робіт загальнодержавного значення. 

Крім цього, для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів за 
бюджетною програмою КПКВК 2801540 “Державна підтримка галузі тваринництва” є 
потреба у внесенні змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 
року № 246 “Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету” 
з метою приведення її у відповідність із чинним законодавством, удосконалення 
механізму надання державної підтримки у галузі тваринництва, спрощення порядку 
надання звітності про їх використання. 

 http://minagro.gov.ua/ 
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29.09.2014  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України"Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до 
сфери управління Державного агентства рибного господарства" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що 
належать до сфери управління Державного агентства рибного 
господарства" Міністерство аграрної політики та продовольства  робить оголошення 
про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України "Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери 
управління Державного агентства рибного господарства розміщено в мережі Інтернет 
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
(www.minagro.go.ua) та Державного агентства рибного 
господарства  (www.darg.gov.ua). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови 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: darg4514@gmail.com.  Відповідальний виконавець: Адамчук Олена 
Василівна.  Тел. 486-29-59.   

 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про надання платних послуг 

бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства 
рибного господарства" (далі – проект постанови) підготовлено з метою визначення 
переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать 
до сфери управління Державного агентства рибного  господарства. Прийняття 
постанови убезпечить суб’єктів господарювання, населення (фізичних осіб) від 
справляння плати за надання послуг, які не передбачені даним актом, і забезпечить 
надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України в 
економічно обґрунтованих розмірах. 

Проект постанови розроблено з метою визначення переліку платних послуг, які 
можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління 
Державного агентства рибного господарства та забезпечення реалізації Закону України 
"Про аквакультуру", Державної цільової економічної програми розвитку рибного 
господарства на 2012 - 2016 роки затвердженої  постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2011 року № 1245. 

Крім того, Законом України від 31 липня 2014 № 1622 «Про внесення змін до 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» зменшено видатки на 
проведення рибовідтворювальних робіт до мінімуму, доведений граничний обсяг 
видатків на 2015 рік по загальному фонду частково забезпечує тільки оплату заробітної 
плати з нарахуванням. 

Проектом постанови передбачається затвердити перелік платних послуг, які 
можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління 
Державного агентства рибного господарства. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
29.09.2014  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку ведення державного реєстру 
рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)" 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення державного реєстру 
рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) ", підготовленого на виконання статті 15 
Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів" Міністерство аграрної політики та продовольства України робить 
оголошення про його публікацію. 

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

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

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

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м. 
Київ, 04053, www.darg.gov.ua). Відповідальний виконавець: Плічко В.Ф., тел. 484-63-
32: 484-63-55. 

 
Метою прийняття проекту постанови є створення та ведення державного реєстру 

для здійснення інформаційного забезпечення моніторингу сучасного стану, 
планування, організації і здійснення заходів щодо охорони водних біоресурсів, їх 
раціонального використання та відтворення, контролю за одержанням достовірної 
інформації про обсяги використання водних біоресурсів, контролю за цільовим 
використанням водних об’єктів, що призначені та використовуються для ведення 
рибного господарства, в тому числі аквакультури. 

Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції 
– один місяць з дня оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Порядку ведення державного реєстру рибогосподарських водних об’єктів 
(їх частин)". 

Зазначений проект постанови розроблено Державним агентством рибного 
господарства України на підставі статті 15 Закону України "Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою ведення державного 
обліку рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), в тому числі рибогосподарських 
технологічних водойм, акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, 
територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, які призначені 
та використовуються для ведення рибного господарства. 

 

http://minagro.gov.ua/ 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
05.09.2014 ВР Кабмін України прогнозує зростання ВВП країни в 2015 р до 

2%, інфляцію - до 13%  
Кабінет Міністрів України прогнозує зростання ВВП України в 2015 р за 

песимістичним сценарієм на 0,3%, за оптимістичним - на 2%. Про це йдеться в 
постанові уряду (№ 404) «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку 
України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку 
України на 2016 і 2017 рр.», опублікованому на офіційному сайті.  

Також КМУ прогнозує зростання індексу споживчих цін в Україні в 2015 р за 
першим сценарієм на рівні 10,9%, за другим сценарієм - 13%.  

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує 
зростання ВВП України в 2015 р на рівні 0%, Національний банк України - на рівні 1%.  

Також Мінекономрозвитку України прогнозує інфляцію в Україні в 2015 р на 
рівні 8,7-9,8%, а голова НБУ Валерія Гонтарєва - на рівні менше 10%.  

АПК-Інформ 
 
05.09.2014 ВР України може розширити держпідтримку малого та 

середнього бізнесу - законопроект  
 Верховна Рада України може розширити державну підтримку малого і 

середнього бізнесу, встановивши мінімальну норму фінансування з державного та 
місцевого бюджетів. Відповідний законопроект (рег. №5002) «Про внесення змін до 
Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні», опублікований на сайті парламенту.  

Законопроектом пропонується встановити щорічний загальний обсяг фінансової 
державної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва та об'єктам 
інфраструктури на рівні не менше 0,1% від загального обсягу видатків загального 
фонду державного та місцевих бюджетів.  

Також державну підтримку пропонується поширити на зони експортної 
переробки і виробництва.  

Порядок використання коштів підтримки визначатиметься Кабінетом міністрів.  
При цьому, законопроект не передбачає додаткових витрат з бюджету, оскільки 

зазначена підтримка буде здійснюватися за рахунок перерозподілу бюджету.  
АПК-Інформ  

 
09.09.2014 КМУ затвердив перелік контролюючих органів з правом 

проведення перевірок  
Кабінет Міністрів України затвердив перелік державних інспекцій та 

контролюючих органів, яким спеціальним розпорядженням уряду буде надано право 
проводити перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Відповідне 
розпорядження КМУ (№408) опубліковано 9 вересня на сайті уряду.  

Згідно з документом, спеціальний дозвіл Кабміну буде потрібно в т.ч. 
Держсільгоспінспекції, Держцінінспекції, Держспоживінспекції, Укрморрічінспекції, 
Укртрансінспекції, Держархбудінспекції, Держфінінспекції. Перевірки зможуть 
проводити і відомства, які мають контролюючу функцію, в т.ч. Держземагентство, 
Держветфітослужба, Держекспортконтроль, Держстат, Укравтодор.  

Також дозвіл на перевірки будуть потрібні Антимонопольному комітету, 
Рахунковій палаті, Фонду держмайна, Мінфіну, Мінагропроду, Нацкомісії з цінних 
паперів та фондового ринку.  

В постанові зазначається, що спеціального розпорядження уряду не буде 
потрібно у випадку, якщо перевірки проводяться за рішенням суду.  
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Водночас, документом визначено, що, незважаючи на можливість отримання 
права на проведення перевірки, кількість контролюючих органів повинна бути 
скорочена.  

«Міністерствам відпрацювати з урахуванням європейського досвіду питання 
зменшення кількості контролюючих органів, усунення дублювання, скорочення об'єму 
і децентралізації функцій контрольно-наглядової роботи», - йдеться в постанові.  

АПК-Інформ  
 

09.09.2014 У 2013 році рентабельність виробництва основних зернових 
культур в Україні досягла рекордного мінімуму - Держстат  

У 2013 р. рівень рентабельності виробництва практично всіх 
сільськогосподарських культур в Україні істотно знизився, а для основних зернових 
культур досяг нового рекордного мінімуму. Про це 9 вересня у своєму виступі на 
першому раунді V Українського зернового конгресу в Парижі повідомила заступник 
директора департаменту статистики сільського господарства та навколишнього 
середовища Державної служби статистики України Ольга Сікачина.  

При цьому одним з основних факторів зазначеного падіння експерт назвала 
«зниження світових котирувань на аграрну продукцію до мінімальних відміток», а 
також «певні внутрішні процеси на ринку України».  

«Так, у 2013 р середня вартість однієї тонни зерна в Україні в середньому 
знизилася на 17% в порівнянні з показником попереднього року. При цьому, по 
пшениці вказане зниження склало 12%, по ячменю - на 8%, по кукурудзі - на 21%. За 
перші 7 місяців зниження вартості кукурудзи продовжилося і склало 6% в порівнянні з 
рівнем 2013 року, в той час як для пшениці і ячменю спостерігалося її зростання - на 24 
і 9% відповідно», - сказала О.Сікачіна.  

Вона також зазначила що відмічається в Україні збільшення розриву між 
виробничою і повною собівартістю реалізованого зерна.  

«За останні 3 роки обсяг адміністративних витрат, витрат на збут, інших 
операційних і фінансових витрат істотно збільшився і склав у середньому 170 грн., Або 
13,5% від загальних витрат у розрахунку на одну тонну зерна», - підкреслила експерт.  

АПК-Інформ 
 
10.09.2014 Україна може реалізувати проект з вирощування енергокультур 

спільно з Китаєм  
Ряд китайських компаній зацікавлений в реалізації проекту з вирощування 

енергетичних культур в Україні. Про це 9 вересня повідомила прес-служба Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження.  

У повідомленні говориться, що в ході зустрічі голови Держенергоефективності 
Сергія Савчука з директором Китайсько-європейського фонду Ліу Хуаньлінем були 
обговорені питання реалізації даного проекту, а також виробництва пелет.  

«Ми пропонуємо загальний пілотний проект в рамках державно-приватного 
партнерства. З нашого боку вже є потенційні інвестори та підрядники. Однак для 
реалізації проекту потрібно до 4 тис. га землі, і саме це є найбільшою проблемою», - 
зазначив Л.Хуаньлінь.  

Передбачається, що на початковому етапі вирощування енергетичних культур 
проект працюватиме на лізинговій основі. Далі пропонується створення спільного 
підприємства.  

Представник Китаю переконаний, що проект буде успішним і з часом його 
потрібно буде виставити на Гонконгську біржу для залучення додаткового капіталу.  

Сторони домовилися, що найближчим часом агентству Держенергоефективності 
буде передано техніко-економічне обгрунтування проекту, після чого може бути 
створена робоча група.  

АПК-Інформ  
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11.09.2014 В Україні опублікований «Закон про санкції»  
Закон України (№1644-VII) опублікований в газеті «Голос України» 11 вересня і 

вступає чинності 12 вересня п.р.  
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 10 вересня підписав цей закон.  
Згідно з документом, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи можуть 

застосовуватися з боку України щодо іноземної держави, іноземної юридичної або 
фізичної особи, юридичних осіб - нерезидентів. Закон прийнятий для ефективного 
реагування на «існуючі та потенційні загрози національним інтересам і національній 
безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав або 
недержавних утворень».  

Документом затверджується перелік санкцій, серед яких: блокування активів, 
обмеження торгових операцій; припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень 
по території України; анулювання різного роду ліцензій, заборона участі в 
приватизації, заборона в'їзду на територію України, припинення в т.ч. наукового 
співробітництва та ін.  

Рішення про застосування санкцій приймається РНБО України і вводиться в дію 
указом президента.  

АПК-Інформ  
 
15.09.2014 ЄС продовжить дію торгових преференцій для українських 

експортерів до кінця 2015 р.  
Європейський союз погодився продовжити дію режиму автономних торгових 

преференцій для українських експортерів до кінця 2015 р Дане рішення ухвалене 
сьогодні за результатами зустрічі тристоронньої комісії Україна-ЄС-РФ у Брюсселі.  

Це дозволить Україні повною мірою скористатися перевагами зони вільної 
торгівлі в рамках угоди про асоціацію.  

"Наші товаровиробники зможуть скористатися перевагами односторонніх 
преференцій ЄС і отримають додатковий час для пристосування до умов конкуренції, 
що підсилюється в рамках зони вільної торгівлі Україна-ЄС", - сказано в повідомленні. 
вітчизняного МЗС з приводу даної домовленості.  

При цьому Україні вдасться зберегти баланс між реалізацією положень ЗВТ з ЄС 
і продовженням дії режиму вільної торгівлі з Росією в рамках Угоди про вільну 
торгівлю СНД.  

"Домовленості знімають навіть гіпотетичну заклопотаність російської сторони, 
пов'язану з виконанням Угоди. України та ЄС погодилися також продовжити 
консультації з Російською Федерацією з питань торгівлі", - зазначили в українському 
зовнішньополітичному відомстві.  

Раніше повідомлялося, Україна і ЄС домовилися відкласти тимчасове 
застосування економічної частини Угоди про асоціацію до кінця 2015 р  

"РБК-Україна"  
 
15.09.2014 ВР України може підняти мінімальну орендну плату за землі 

сільгосппризначення  
Верховна Рада України може підвищити мінімальну орендну плату за 

користування землями сільськогосподарського призначення з 3 до 6%. Відповідний 
законопроект (рег. №5066) «Про оренду землі» зареєстрований у ВРУ.  

У пояснювальній записці до документа наголошується, що ставка в 6% є 
економічно обгрунтованою.  

Також законопроектом пропонується зобов'язати орендарів оплачувати не 
менше 50% річної орендної плати в грошовій формі.  

АПК-Інформ  
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15.09.2014 Президент України підписав закон про ідентифікацію тварин  
Президент України підписав закон № 1648-VII "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин", згідно з яким 
вводиться обов'язкова ідентифікація і реєстрація всіх сільськогосподарських тварин. 
Про це повідомила прес-служба глави держави.  

Закон приводить законодавство України у відповідність до законодавства 
Європейського союзу, створюється система постійного контролю за станом здоров'я 
всіх тварин - великої рогатої худоби, свиней, коней, овець та кіз - і ветеринарно-
санітарним станом усіх господарств країни.  

Документом уточнюються деякі термінологічні визначення ("господарство", 
"ідентифікаційний номер"), а також нові терміни ("власник", "держатель", 
"Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин"); визначаються права і обов'язки 
юридичних, фізичних осіб та Адміністратора Єдиного державного реєстру; 
встановлюється порядок переміщення тварин, шляхи фінансування робіт з 
ідентифікації та реєстрації тварин.  

З метою забезпечення виконання обов'язку власників і утримувачів тварин 
здійснювати ідентифікацію та реєстрацію тварин закон встановлює відповідальність за 
порушення законодавства у цій сфері.  

У той же час передбачається, що в період до 1 січня 2015 така відповідальність 
до громадян не застосовується.  

Вартість робіт і послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються та 
розводяться населенням, буде компенсуватися за рахунок державного бюджету. Також 
передбачена можливість такої компенсації вартості третіми особами.  

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
ідентифікації та реєстрації тварин" був прийнятий Верховною Радою 14 серпня 2014 
Закон вступить силу в силу після його офіційного опублікування.  

"РБК-Україна"  
 
15.09.2014 ВР України може відстрочити введення заборони продажу 

домашньої молочної та м'ясної продукції  
Верховна Рада України може відстрочити введення заборони продажу молочної 

та м'ясної продукції домашнього виробництва з початку 2015 до початку 2017. 
Відповідний законопроект (рег. №5057) «Про внесення змін до прикінцевих положень 
Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» опублікований на сайті 
парламенту.  

У пояснювальній записці до документа наголошується, що, відповідно до Закону 
«Про безпеку і якість харчових продуктів», з початку 2015 забороняється реалізація та 
обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин 
туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках.  

«Враховуючи, що близько 70% корів знаходяться в господарствах населення і 
ними виробляється близько 80% молока, в більшості сіл відсутні бійні, що мають 
експлуатаційний дозвіл і зареєстрована ветеринарною службою, доцільно відкласти 
заборону продажу на ринках молока і сиру домашнього виробництва та туш 
парнокопитних та інших копитних подвірного забою мінімум на 5 років », - йдеться в 
документі.  

Також законопроектом пропонується доручити Кабінету Міністрів у 
тримісячний термін розробити і затвердити державну програму зі створення боєнь і 
пунктів прийому молока, передбачивши її фінансування з бюджету.  

АПК-Інформ  
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15.09.2014 Набула чинності постанова Кабміну про ліквідацію 
Держсільгоспінспекції  

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади" (від 10 вересня 2014 № 442), яке 
покликане скоротити витрати на утримання апарату чиновників, зменшити 
корупційний фактор і тиск на бізнес, підвищити ефективність системи державного 
контролю. Повідомлення про це розміщене на веб-сайті КМУ.  

Зокрема, даною постановою ліквідовується Державна інспекція сільського 
господарства, а Державна ветеринарна і фітосанітарна служба перетвориться в 
Державну службу з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (разом з 
Державною інспекцією з захисту прав споживачів і Державною санітарно-
епідеміологічною службою.  

Функції Держсільгоспінспекції щодо здійснення реєстрації та обліку машин 
покладаються на Міністерство внутрішніх справ, функції щодо здійснення державного 
нагляду (контролю) у частині експлуатації та технічного стану машин - на Державну 
службу з безпеки на транспорті, функції щодо здійснення сертифікації насіння і 
садивного матеріалу - на Державну службу з питань безпеки харчових продуктів та 
захисту споживачів, функції щодо здійснення державного нагляду (контролю) у частині 
дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій 
та форм власності, родючості грунтів - на Державну екологічну інспекцію.  

"Ми заклали логічну цільову модель системи центральних органів виконавчої 
влади, які здійснюють контрольно-наглядові повноваження, відповідно до європейської 
практики. Наше завдання - уникнути дублюючих і надлишкових функцій", - 
прокоментував урядове рішення віце-прем'єр Володимир Гройсман  

Інформаційна компанія "ПроАгро"  
 
16.09.2014 КМУ ввів додаткову посаду заступника міністра економіки з 

євроінтеграції  
Кабінет Міністрів України ввів додаткову посаду заступника міністра 

економічного розвитку і торгівлі України з питань європейської інтеграції. Відповідне 
розпорядження уряду №839-р від 10 вересня опубліковано на офіційному сайті 
Кабміну.  

Нагадаємо, 10 вересня 2014 розпорядженням №813-р КМУ призначив Ігоря 
Веремія заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.  

АПК-Інформ  
 
16.09.2014 ВР України одночасно з Європарламентом ратифікувала УА з ЄС  
Верховна Рада України і Європейський парламент 16 вересня одночасно 

ратифікували Угоду про асоціацію України з Європейським союзом. "За" дане рішення 
проголосували 355 депутатів ВР України та 535 депутатів Європарламенту.  

Угода про асоціацію ратифікована у повному обсязі, однак положення про 
застосування зони вільної торгівлі відкладено до 31 грудня 2015  

Президент України Петро Порошенко підписав цей документ в залі парламенту і 
доручив уряду почати імплементацію з 17 вересня п.р.  

Угода набуває чинності з 1 листопада 2014. Для повного вступу в силу угода має 
бути ратифікована усіма парламентами 28 держав-членів ЄС.  

За словами спікера Міністерства закордонних справ України Євгена 
Перебийніса, ратифікація Угоди про асоціацію України з ЄС буде закінчена протягом 
1-3 років. Він зазначив, що на даний момент УА ратифіковано вже 5 європейськими 
країнами - Румунією, Латвією, Литвою, Болгарією і Мальтою.  

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозує 
повне застосування угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом 
швидше, ніж в аналогічних випадках з іншими країнами.  
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АПК-Інформ  
 
16.09.2014 Президент підписав закон про вдосконалення контролю за 

безпекою та якістю харчових продуктів  
Президент України підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо харчових продуктів", повідомила прес-служба глави держави.  
Закон, який був прийнятий Верховною Радою 22 липня, має сприяти 

гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у сфері безпеки та якості 
харчових продуктів, забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей та інтересів 
споживачів, а також створенню прозорих умов ведення господарської діяльності, 
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів і зниження їх 
вартості.  

Законом передбачається уточнення термінології, видів правопорушень та 
адекватності міри покарання, створення єдиного контролюючого органу у сфері 
безпеки харчових продуктів, скасування дозвільних документів і процедур, які відсутні 
в ЄС, впровадження європейських принципів регулювання ГМО, зокрема, в частині 
реєстрації джерел ГМО, а не продуктів, виготовлених з них.  

Вчора було опубліковано постанову Кабінету Міністрів України про створення 
Держслужби з безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів, якій передано 
частину функцій ліквідованої Державної інспекції сільського господарства.  

Інформаційна компанія "ПроАгро"  
 
 
16.09.2014 Кабмін України звільнив заступника міністра доходів і зборів  
Кабінет Міністрів України звільнив Віталія Науменка з посади заступника 

міністра доходів і зборів України. Відповідне розпорядження (№834-р) опубліковано на 
сайті КМУ 15 вересня.  

«Звільнити Науменка Віталія Петровича з посади заступника міністра доходів і 
зборів України за власним бажанням», - йдеться в розпорядженні.  

Відзначимо, В.Науменко був призначений на цю посаду в березні 2014.  
АПК-Інформ  

 
17.09.2014КМУ прийняв план з імплементації Угоди про асоціацію з ЄС  
Кабінет Міністрів України схвалив план заходів з виконання Угоди про 

асоціацію між Україною з одного боку і Європейським союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами з іншого боку на 2014-2017 
рр. Дане рішення було прийнято урядом в ході засідання 17 вересня.  

Нагадаємо, 16 вересня ц.р. Верховна Рада України синхронно з Європейським 
парламентом ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.  

"РБК-Україна"  
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ      
 

ЩОДО ОДНОСТОРОННЬОГО ПІДВИЩЕННЯ РОСІЙСЬКОЮ 
ФЕДЕРАЦІЄЮ СТАВОК ВВІЗНОГО МИТА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ТОВАРІВ У ЗВТ СНД 
Осташко Т.О., 
д.е.н., член-кор. НААН України, 
експерт ІРАР 

 
Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбуваються 

процеси зменшення обсягів торгівлі між Україною та Російською Федерацією, 
насамперед, зменшення обсягів українського експорту. Ці процеси мають політичний 
характер, тому що відповідно до ст. 18 Договору про зону вільної торгівлі СНД (ЗВТ 
СНД), який набув чинності для України з 20.09.2012, цей договір не перешкоджає 
Сторонам брати участь в угодах про митний союз, вільну торгівлю та/або прикордонну 
торгівлю відповідно до правил СОТ, і, зокрема, статті XXIV ГАТТ 1994.  

Сумнівною є і сама необхідність захисту ринку Російської Федерації шляхом 
підвищення ввізного мита для українських товарів, адже загрози реекспорту 
європейських товарів після створення ЗВТ з ЄС немає, про що свідчить відсутність 
реекспорту в умовах більш низьких ставок ввізного мита України у порівнянні із 
ставками митного тарифу МС. Тим не менше, ще до підписання Угоди про Асоціацію 
між Україною та ЄС уряд Російської Федерації оголосив про можливі загрози для свого 
ринку від ЗВТ між Україною та ЄС, а після підписання - про наміри зміни тарифних 
режимів торгівлі з Україною. 

Існують правові норми, відповідно до яких можуть відбуватися зміни тарифних 
режимів торгівлі з країнами Митного союзу у ЗВТ СНД. Відповідно до Додатку 6 до 
Договору про зону вільної торгівлі «у випадку якщо участь однієї із Сторін в угоді, 
передбаченій пунктом 1 статті 18, веде до зростання імпорту з такої Сторони в таких 
обсягах, які завдають шкоди або загрожують завдати шкоди промисловості Митного 
союзу, держави - учасниці Митного союзу без шкоди для застосування 
статей 8 і 9 цього Договору після проведення відповідних консультацій Сторонами 
залишають за собою право ввести мита стосовно імпорту відповідних товарів з такої 
першої Сторони у розмірі ставки режиму найбільшого сприяння». А оскільки критерії 
завдання шкоди або створення загрози завдання шкоди у законодавстві СНД не 
визначені, ця норма може використовуватись для підвищення рівня тарифів для 
українського імпорту після створення ЗВТ між Україною та ЄС.  

Російська Федерація як член СОТ не може встановити для товарів з України 
ввізні мита на рівні, вищому від тих, які вона застосовує у торгівлі з іншими членами 
СОТ (так звані тарифи режиму найбільшого сприяння -  РНС). Крім того, з огляду на 
те, що країни-учасники Митного союзу застосовують єдині митні тарифи та інші 
заходи регулювання у торгівлі з третіми країнами, для підвищення мит необхідна згода 
інших учасників Митного союзу – Казахстану та Білорусі.  

З огляду на відсутність їх згоди уряд Російської Федерації вирішив запровадити 
зміни в односторонньому порядку.  30 липня 2014 р. з'явився проект постанови «Про 
введення ввізних митних зборів щодо товарів, країною походження яких є Україна", з 
якої очевидно, що після створення ЗВТ між Україною та ЄС РФ в односторонньому 
порядку підвищує ставки імпортного тарифу до ставок режиму найбільшого сприяння 
на окремі товари/товарні групи, перелік яких визначено у додатку проекту постанови. 
Більшість товарів у цьому переліку – сільськогосподарські товари (групи 1-24 УКТ 
ЗЕД).  

Хоча вартість експорту сільськогосподарських товарів складає всього 13% у 
вартості експорту товарів до країн МС, найбільші торговельні конфлікти з Російською 
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Федерацією точаться саме навколо сільськогосподарських товарів. В останні роки 
відбувається поступове зменшення їх експорту до країн МС внаслідок застосування 
проти них нетарифних заходів - обмежень та заборон на ввезення окремих товарів від 
окремих виробників або введення спеціального мита на імпорт. Якщо у 2011 р. експорт 
вітчизняних сільськогосподарських товарів (коди 1-24 УКТ ЗЕД) становив 2781,6 млн 
дол. США, то у 2013 р. – 2712,7 млн дол. США, тобто за три роки експорт зменшився 
на 2,5%. Натомість імпорт сільськогосподарських товарів з країн МС у 2013 р. зріс на 
17%. У структурі вартості експорту товарів, які увійшли до переліку товарів для зміни 
ставок ввізного мита Російської Федерації, вартість експорту сільськогосподарських 
товарів складає 47%. Крім того, враховуючи, що вітчизняний сільськогосподарський 
експорт в Російську Федерацію у 2013 р. склав 1,94 млрд дол. США, товарні групи, на 
які буде підвищено мито, охоплюють 90% сільськогосподарського експорту у 
Російську Федерацію.  

Підвищення мит на експорт сільськогосподарських товарів до Російської 
Федерації матиме найбільший вплив на вітчизняних експортерів. По-перше, перелік 
товарів/товарних груп для сільськогосподарського експорту найбільш широкий. По-
друге, ставки митного тарифу режиму найбільшого сприяння, який використовує РФ 
для   третіх країн, вищі, ніж для промислових товарів (особливо ставки поза тарифними 
квотами). Експортери сільськогосподарських товарів втратять 490,8 млн дол. США 
експортної виручки, що складає 25%  від вартості агропродовольчого експорту 2013 
року. Найбільше втратять експортери пива, яким при ставці ввізного мита 0,6 Є за літр 
взагалі не буде вигідно експортувати пиво на територію РФ. Втратять ринки Російської 
Федерації також виробники свинини і м'яса птиці, які, зрозуміло, не зможуть 
розраховувати на участь в тарифних імпортних квотах РФ на ці товари, а тариф поза 
квотою встановлений на рівні відповідно 65% та 80%. 

Російська Федерація є найбільшим торговельним партнером України у торгівлі 
сільськогосподарськими товарами з країнами МС. На неї приходиться 71,6% 
вітчизняного сільськогосподарського експорту і 89,1% імпорту. Тому сильною є її 
мотивація для тиску на партнерів по МС щодо зміни режимів торгівлі у  ЗВТ СНД після 
створення ЗВТ між Україною та ЄС. Білорусь має позитивне сальдо у торгівлі 
молочною продукцією з Україною (38,6 млн дол. США), отже не зацікавлена у 
підвищенні ввізного мита на молочні товари з України з огляду на можливість 
зустрічних обмежувальних заходів. Обсяги експорту сільськогосподарських товарів з 
Казахстану в Україну незначні (склали  всього 9,7 млн дол. США у 2013 р.), отже 
Казахстан не має економічних мотивів для того, щоб чинити спротив Російській 
Федерації у її намірах скасувати режим вільної торгівлі у торгівлі 
сільськогосподарськими товарами з Україною.  

Якщо ставки ввізного мита на зазначені у додатку до відповідної постанови 
уряду РФ товари введуть всі країни Митного союзу, то вітчизняні експортери втратять 
631,7 млн дол. США надходжень від експорту сільськогосподарських товарів, що 
становить 28% від вартості експорту сільськогосподарських товарів у 2013 р.  
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ВИРОБНИЦТВО ЯБЛУК У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ 
 

Дем’янчук В. В.,  
кандидат с-г наук, експерт ІРАР 
 
Світове виробництво яблук у 2013/14 маркетинговому році (МР) очікується в 

обсязі 68,347 млн. т., що на 248 тис. т. (0,4%) більше від 2012/13 МР (рис. 1). При цьому 
обсяги їх внутрішнього споживання (у свіжому вигляді) становитимуть 56,776 млн. т. 
(на 1,169 млн. т. або на 2,1% більше від попереднього маркетингового року), переробки 
– 10,743 млн. т. (на 1,148 млн. т. або 9,6%  менше від 2012/13 МР). 

Обсяги світової торгівлі яблуками прогнозуються на рівні 5,612 млн. т., що 
практично дорівнює показникам минулого року.  

Слід відзначити, що протягом 2005/06 – 2012/13 маркетингових років обсяги 
світового виробництва яблук збільшилися на 23,691 млн. т. (на 54,4%), внутрішнє 
споживання – на 23,691 млн. т. (на 74,2%), експорт – на 1,575 млн. т. (на 38,7%).  

 

 
1. Виробництво яблук в світі у 2005/06 – 2013/14 маркетингових роках 
(джерело - USDA). 

 
Серед провідних виробників яблук у 2013/14 МР (рис. 2) очікуються -  Китай (38 

млн. т.), ЄС (11,46 млн. т.), США (4,521 млн. т.), Туреччина (2,9 млн. т.), Індія (1,75 
млн. т.), РФ (1,4 млн. т.), Чилі (1,3 млн. т.), Бразилія (1,19 млн. т.), Україна (1,05 млн. 
т.), Південна Африка (900 тис. т.).  
 

 
2. Провідні виробники яблук в світі у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках  
(джерело - USDA). 
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У порівнянні з попереднім маркетинговим роком очікується до збільшення 
виробництво яблук в ЄС (на 20 тис. т. або 0,2%), США (на 477 тис. т. або 11,8%), РФ 
(на 136 тис. т. або 10,8%), Південній Африці (на 18 тис. т. або 2%), зменшення – в Китаї 
(на 500 тис. т. або 1,3%) та Чилі (на 120 тис. т. або 8,4%). При цьому на Китай та ЄС 
припадатиме 72,4% світового виробництва яблук.  

 

 
 
3. Провідні експортери яблук в світі у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках  
(джерело - USDA). 
 

Як провідні експортери яблук у 2013/14 МР (рис. 3) визначені ЄС (1,545 млн. т.), 
Китай (950 тис. т.), США (850 тис. т.), Чилі (840 тис. т.), Південна Африка (380 тис. т.), 
Нова Зеландія (320 тис. т.), Туреччина (200 тис. т.), Сербія (150 тис. т.), Аргентина (145 
тис. т.).  

У порівнянні з 2012/13 МР  очікується збільшення експорту з Туреччини  (на 159 
тис. т. або  у 4,86 рази), Сербії (на 110 тис. т. або у 3,75 рази), зменшення – з ЄС (на 23 
тис. т. або 1,5%), Китаю (на 76 тис. т. або 7,4%), США (на 43 тис. т. або 4,8%), 
Південної Африки (на 79 тис. т. або 17,2%), Аргентини (на 17 тис. т. або 10,5%).  

 

 
 
4. Провідні імпортери яблук в світі у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках  
(джерело - USDA). 
 

Провідні світові імпортери яблук у 2013/14 МР (рис. 4) – РФ (1,085 млн. т.), ЄС 
(775 тис. т.), Мексика (230 тис. т.), Канада (225 тис. т.), США (215 тис. т.), Індія (175 
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тис. т.), ОАЕ (170 тис. т.), Тайвань (160 тис. т.), Тайланд (150 тис. т.), Бангладеш (145 
тис. т.), Індонезія (143 тис. т.), Бразилія (135 тис. т.), Алжир (132 тис. т.), В’єтнам 
(126,2 тис. т.).  

У порівнянні з 2012/13 МР очікується зменшення імпорту до РФ (на 253,1 тис. т. 
або 18,9%), Мексики (на 35,5 тис. т. або 13,4%), Канади (на 24,6 тис. т. або 9,9%), Індії 
(на 22,1 тис. т. або 11,2%), ОАЕ (на 53,1 тис. т. або 23,8%), Індонезії (на 32,4 тис. т. або 
18,5%), збільшення – до ЄС (на 211,6 тис. т. або 37,6%), США (на 19,9 тис. т. або 
10,2%), Тайваню (на 24,3 тис. т. або 17,9%), Бангладеш (на 24,2 тис. т. або 20%), 
Бразилії (на 41 тис. т. або 43,6%), Алжиру (на 18,2 тис. т. або 16%), В’єтнаму (на 36,2 
тис. т. або 40,2%).  
 

 
 
5. Виробництво яблук в Україні у 2005/06 – 2013/14 маркетингових роках 
(джерело - USDA). 
 

В Україні протягом 2005/06 – 2012/13 маркетингових років виробництво яблук 
збільшилося на 450,2 тис. т. (в 1,75 рази), а внутрішнє їх споживання – на 431 тис. т. (в 
1,65 рази).   

У  2013/14 МР виробництво яблук  в Україні прогнозується в обсязі 1,05 млн. т. 
(в обсягах попереднього маркетингового року). При цьому, у порівнянні з 2012/13 МР, 
очікується деяке зменшення обсягів їх внутрішнього споживання (на 27,6 тис. т. або на 
2,5%), - до 1,062 млн. т., обсяги імпорту зменшитимуться у 2,74 рази, - до 21,1 тис. т., 
експорт може зменшитися до 9,3 тис. т. (на 9 тис. т. або майже вдвічі до попереднього 
року).  
___________________________________________________________________________ 

При підготовці публікації  використаніінформаційні ресурсиДепартаменту сільського 
господарства США (www.fas.usda.gov). 
 
 
 
 
 

 


