ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Мета програми – визначення економічних та організаційно-правових умов, необхідних для ефективного розвитку
аграрного сектору, виходячи із єдності економічних, соціальних та екологічних вимірів сталого розвитку суспільства
для стабільного забезпечення населення країни якісним, безпечним, доступним продовольством.

Програмою пропонується відхід від адміністративно-командної моделі державного контролю за АПК до ліберальної
моделі функціонування галузі

Програма базується на засадах вільної конкуренції та рівноправ’я агропромисловості з іншими галузями економіки,
самодостатності та самофінансування аграрного сектору України. Фінансова підтримка аграріїв з боку держави має
здійснюватися лише у обсягах, достатніх для того, щоб компенсувати переваги на зовнішніх ринках, які отримують
аграрії зарубіжних країн через системи державних дотацій.
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1. Реформа земельних відносин
1.1

Прозорість та якість Державного земельного кадастру
Проблеми: Державний земельний кадастр на сьогодні не є ефективним цілісним та повним джерелом інформації
про земельні ділянки. Він містить чимало прогалин в інформації про земельні ділянки, а також помилок щодо їх
параметрів. Крім того, публічна кадастрова карта містить лише технічні відомості про земельні ді лянки, та не надає
інформації про їх власників та користувачів. Відсутність цієї інформації призводить до непрозорості земельних
відносин, дозволяє приховувати сумнівні рішення державних органів щодо відчуження чи оренди земельних ділянок.
Н еобх ідні зах оди : Запровадити публічність даних про власників та користувачів земельних ділянок. Заповнити
кадастр даними про усі земельні ділянки, що існують в Україні, усунути помилки та неточності.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2014 року закону1, який запроваджує загальнодоступність даних про
власників та користувачів земельних ділянок на кадастровій карті на сайті центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Внесення до 31 грудня 2017 рок у до
Державного земельного кадастру повних даних про усі земельні ділянки, усунення всіх неточностей та помилок.

1.2

Спрощення реєстрації прав на землю
Проблеми: З введенням нового порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з 1
січня 2013 року, аграрії зіткнулися зі значними труднощами під час поновлення прав користування земельними
ділянками. Реєстрація прав користування сьогодні можлива за умови попередньої реєстрації права власності на
відповідну земельну ділянку. Така вимога блокує процес поновлення договорів оренди земельних ділянок, права
власності на які виникли та були зареєстровані до 2013 року. Фактично, аграріям сьогодні необхідно клопотати від
імені десятків, іноді сотні землевласників про реєстрацію їх прав власност і на земельні паї. Ситуація особливо
ускладнюється для тих земельних ділянок, які не мають кадастрового номера, зокрема для тих, котрі були
сформовані до 2004 року.
Н еобх ідні зах оди: Спростити процедуру державної реєстрації речових прав на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення. Зокрема дозволити реєстрацію похідних речових одночасно з реєстрацією
прав власності, мінімізувати кількість документів необхідних для проведення такої реєстрації, визначити порядок
взаємодії з обміну інформацією між органами реєстрації та територіальними органами земельних ресурсів.
Індикат ори у спіх у : Перенесення до 1 липня 2014 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
відомостей про права на земельні ділянки з Державного земельного кадастру. Прийняття до 1 липня 2014 року
закону2, спрямованого на спрощення порядку реєстрації прав на земельні ділянки. Cтворення до 31 грудня 2015
року можливостей реєстрації похідних прав на землю в електронній формі або при попередньому записі (не пізніше ,
ніж за три робочі дні з дня подачі заявки).

1.3

Вирішення питань, пов’язаних із переоформленням права постійного користування земельними
ділянками та земель колективної власності
Проблеми: Сьогодні не повною мірою врегульованими лишаються питання, пов’язані із постійним користуванням
земельними ділянками. Зокрема, на законодавчому рівні не врегульовані питання припинення, переходу,
переоформлення права постійного користування землею у випадках реорганізації суб’єкта права постійного
користування. Крім того, жоден нормативно-правовий акт не вирішує питання про долю земель колективної
власності, зокрема проектно-польових доріг. Відповідно правовий статус таких земель залишається невизначеним.
До цього часу у колективній власності перебуває значна кількість земель, проте сама можливість перебування
майна у такій власності не передбачена Конституцією України. Сьогодні на законодавчому рівні не визначений
Проекти нормативно-правових актів, що частково або повністю вирішують дану проблему: проект закону № 3316 від 24.09.2013; проект закону
№ 3820 від 25.12.2013.
1

Проекти нормативно-правових актів, що частково або повністю вирішують дану проблему: проект закону № 3237 від 12.09.2013; проект закону
№ 2212а від 04.06.2013; проект закону № 2421 від 28.02.2013; проект закону № 2049а від 17.05.2013; проект закону № 2347а від
19.06.2013.
2
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статус таких земель. Крім того, виходячи із вкрай неякісного регулювання питань колективної власності на землю у
нормативній базі, яка регулювала земельні відносини до набрання чинності новим Земельним кодексом України, на
сьогодні неможливо однозначно визначити суб’єкта такого права.
Н еобх ідні за х оди: Включити процедуру переоформлення права постійного користування землею на право її оренди
до переліку випадків, коли надання земельної ділянки здійснюється без проведення аукціонів. Визначити, що при
реорганізації суб'єкта права постійного користування землею зі зміною форми власності, право постійного
користування переоформляється на довгострокову оренду.
Розробити законопроект, в якому однозначно визначити суб’єктів права колективної власності на майно, а також
передбачити механізм трансформації колективної власності у права, передбачені Конституцією України,
забезпечивши при цьому паритет інтересів підприємств, які є правонаступниками колективних
сільськогосподарських підприємств, колишніх членів таких підприємств, а також держави і територіальних громад.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2014 року закону3, який врегульовує питання переоформлення права
постійного користування землею у випадках реорганізації суб’єкта права постійного користування, а також питання
правового статусу земель колективної власності.

1.4

Попередження виснаження земель та реформа ринку оренди
Проблеми: Сільськогосподарське землекористування безпосередньо пов’язане з ризиками виснаження земель.
Тому користування землею вимагає від держави запровадження механізму запобігання виснаження ґрунтів. На
сьогодні таким механізмом контролю з боку держави є запроваджені проекти землеустрою, які забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни, які розробляються з урахуванням нормативів оптимального
співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених Кабінетом
Міністрів України. Однак, такий механізм контролю морально і технологічно застарів, оскільки не враховує сучасні
технології вирощування та захисту рослин. Наявність проекту землеустрою не гарантує дотримання
землекористувачем передбаченої в проекті сівозміни та, що важливіше, збереження родючості та якісних
характеристик ґрунту. Навіть за дотримання сівозміни може мати місце погіршення родючості ґрунтів. Поширеність
короткострокової оренди земель (в Україні близько половини договорів оренди укладаються на строк до 5 років)
призводить до того, що землекористувачі/орендарі не зацікавлені в дотриманні показників родючості ґрунту та
вирощують впродовж кількох років поспіль одні й ті самі більш економічно вигідні культури (в останні роки це
соняшник та кукурудза). В результаті орендар повертає власнику земельну ділянку з ґрунтами нижчої якості, на яких
врожайність є нижчою та яку власник може здати тепер в оренду за нижчою ціною.
Крім того, оформлення договорів оренди є громістким, затратним процесом . Чинним законодавством
передбачається 11 істотних умов договору оренди та документів, які мають бути невід’ємною частиною договору
оренди (план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; кадастровий план земельної ділянки з
відображенням обмежень у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної
ділянки в натурі; акт приймання-передачі об’єкта оренди, проект відведення земельної ділянки у разі його
розроблення).
Виконання договорів оренди супроводжується рядом ризиків для сторін. Окремі орендарі зловживають товарною
формою розрахунків, виплачуючи власникам земельних ділянок зерном та іншими товарами неналежної якості.
Часто власники земельних ділянок скаржаться, що їм надають в якості оплати за оренду зерно не 2-3 класу, а 5-6,
причому завищуючи ціни на нього. В окремих регіонах власники земельних ділянок недоотримують біля третини
домовленої оплати за оренду в результаті шахрайства при товарній формі розрахунку.
Н еобх ідні зах оди: Відійти від контролю дотримання сівозміни на користь контролю акредитованими лабораторіями
показників якості ґрунтів. Встановити мінімальний строк оренди земель сільськогосподарського призначення на
рівні 12 років. Запровадити виключно грошову форму розрахунків за оренду. Зменшити кількість істотних умов
договору оренди та невід’ємних додатків до нього.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2014 року законів4, якими замінюється контроль дотримання сівозміни
контролем за показниками якості ґрунтів, встановлюється мінімальний строк оренди земель сільськогосподарського
призначення принаймні 12 років, запроваджується виключно грошова форма розрахунків за оренду землі,
зменшується кількість істотних умов договору оренди землі та невід’ємних додатків до нього.

3

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 3620 в ід 14.11.2013.

4

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 3316 в ід 24.09.2013.

УАА: Програма розвитку АПК України на період до 2020 року

5

1.5

Запровадження ринкового підходу до нормативної оцінки землі
Проблеми: Сьогодні нормативна грошова оцінка землі не відповідає ані сучасним економічним реаліям, ані
інтересам учасників земельних відносин. Це призводить до більшого податкового тиску на аграріїв та власників
землі, оскільки розміри податків (податок на землю, фіксований сільськогосподарський податок) п рив’язані саме до
нормативної оцінки. Крім того, нормативна оцінка землі використовується при оформленні спадщини. Завищена
оцінка землі означає надмірні податки при успадкуванні земельної ділянки/частки (паю).
Н еобх ідні зах оди: Запровадити новий методичний підхід до розрахунку нормативно-грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення, який би враховував диференціальний річний рентний дохід з земельної
ділянки з урахуванням річних відсоткових ставок по депозитам у гривні.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2015 року закону про внесення змін до закону України «Про оцінку
земель», яким передбачити нову методику розрахунку з прив’язкою до річної ціни оренди сільгоспземель та річних
відсоткових ставок по депозитах у гривні.

1.6

Запровадження ринку землі
Проблеми: Мораторій на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення позбавляє права власників
землі розпоряджатись своїм майном. Відсутність права власності призводить до менших інвестицій у галузь, оскільки
це унеможливлює використовувати право на землю у якості предмету застави.
Велика кількість людей не може реалізувати своє право власності на землі шляхом продажу її на ринку. Зокрема, це
призводить до накопичення безгосподарних земель після смерті власників, які не мають спадкоємців – відумерлої
спадщини. За даними Держземагенства на початок 2013 року не була переоформлена спадщина 375 тис. померлих
власників земельних ділянок (паїв).
На відміну від приватного сектору, держава не є ефективним власником та користувачем земель
сільгосппризначення. Роль держави на ринку землі має обмежуватися інвентаризацією земель, їх розмежуванням
та землевпорядкуванням. Надання держаним органам та державним підприємствам, зокрема Державному
земельному банку, пріоритетного права купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення загрожує
монополізацією ринку землі та зниженням ефективності українського сільського господарства.
Н еобх ідні зах оди: Відмовитись від практики продовження мораторію на купівлю та продаж земельних ділянок
сільськогосподарського призначення. Обмежити роль держави на ринку сільськогосподарської землі лише
управлянням існуючими землями державної власності.
Індикат ори у спіх у : Зняття з 1 січня 2016 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського
призначення.

1.7

Систематизація земельного законодавства
Проблеми: Земельне законодавство України включає в себе значну кількість норм, які суперечать одна одній, що
ускладнює правозастосування на практиці та створює додаткові загрози корупційних діянь .
Н еобх ідні зах оди : Виявити та усунути наявні колізії шляхом систематизації законодавства, включивши до чинного
Земельного кодексу базові законодавчі акти у сфері земельних відносин.
Індикат ори у спіх у : До кінця 2017 року систематизація всіх законів, які стосуються земельних відносин, в один
Земельний кодекс України.
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2. Розвиток інфраструктури
2.1

Реформа державних інвестицій
Проблеми: Державні інвестиції у розвиток галузі показали свою неефективність. За даними Держказначейства,
загальна заборгованість агропромислових підприємств перед державним бюджетом станом на третій квартал 2013
року складає 7 млрд. грн., що становить майже половину від загальної заборгованості підприємств перед державним
бюджетом. Беручи до уваги досвід минулих років, нові кредити під державні гарантії можуть спричинити виникнення
нових боргів перед державним бюджетом.
Н еобх ідні зах оди: Відмовитись від практики прямих державних інвестицій у галузь, що зменшить втрати державного
бюджету.
Індикат ори у спіх у : Відсутність у законах про державні бюджети положень, які передбачають державні інвестиції у
розвиток основних фондів чи у капітал сільськогосподарських підприємств.

2.2

Приватизація нестратегічних неефективних підприємств
Проблеми: Неефективне управління державними компаніями призводить до їх значних збитків, що у свою чергу
збільшує дефіцит державного бюджету. Так, у 2012 році Державна продовольчо-зернова корпорація України зазнали
збитків на 55 млн. грн., НАК «Украгролізинг» на 16 млн. грн.. Такі підприємства є значним тягарем для держави та
мають бути продані ефективному власнику.
Н еобх ідні зах оди: Здійснити приватизацію нестратегічних та неефективних (низькорентабельних чи збиткових)
державних підприємств на прозорих конкурентних умовах.
Індикатори у спіх у : Внесення до 31 грудня 2014 року не стратегічних підприємств, рентабельність яких за останні т ри
роки була нижчою від вартості обслуговування державного боргу до переліку підприємств, що підлягають
приватизації. Затвердження відповідних пропозицій щодо Державних програм приватизації. Умови приватизації не
обмежують коло учасників конкурсу.

2.3

Сприяння збільшенню площ зрошуваних земель
Проблеми: Станом на початок 2012 року з наявних 2,2 млн. га зрошуваних земель в Україні, фактично зрошується
лише 0,6 млн. га. За наявності належного фінансування реально відновити зрошення майже 1 млн . га. Серед
проблем, які унеможливлюють ефективне використання таких земель: незадовільний технічний стан
внутрішньогосподарських мереж зрошення, відсутність належного фінансування реконструкції та модернізації
зрошувальних систем та ефективного розпорядника зрошувальних систем через розпорошення власності на окремі
об’єкти мереж між державними, комунальними господарствами, органами місцевого самоврядування та
приватними власниками.
Н еобх ідні зах оди: Провести інвентаризацію зрошувальних систем та аудит використання зрошуваних земель,
визначити єдиний меліорований (зрошуваний) масив на базі радянських проектів, передбачити законодавчі гарантії
для орендаря земель щодо безперешкодного використання зрошувальних систем, визначити можливі об’єкти для
передачі їх в управління та експлуатацію (оренду, концесію, лізинг) приватному оператору для залучення приватних
інвестицій та ефективного управління, встановивши при цьому гарантії для приватного оператора щодо
використання потужностей для зрошення.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2015 року законів, якими визначити єдиний меліорований (зрошуваний)
масив, запровадивши гарантії для орендаря земель безперешкодно використовувати меліоративні системи.
Проведення до 31 грудня 2016 року прозорих конкурсів з приватизації або передачі зрошувальних каналів в
експлуатацію (оренду, концесію, лізинг). Збільшення площі фактично зрошуваних земель до 1,4 млн. га до 2020 року.

2.4

Створення приватного парку зерновозів
Проблеми: З 2004 по 2013 рік обсяг перевезень зерна залізницею зріс вдвічі (з 11 до 2 2 млн. тонн). Водночас
через подальше старіння рухомого складу «Укрзалізниця» втрачає до 1 тис. зерновозів щороку. За її оцінками,
дефіцит зерновозів у 2014 складе 4,5 тис. шт., у 2015 – 7,5 тис. шт. На закупівлю нових вагонів-зерновозів потрібно
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щороку інвестувати близько 120 млн. дол. Враховуючи брак коштів державного бюджету та низьку завантаженість
зерновозів у міжврожайні періоди, фінансування їх закупівлі коштом платників податків є неефективним.
Приватні інвестори поки утримуються від купівлі власних зерновозів, оскільки інфраструктурна складова у тарифах на
перевезення «Укрзалізниці» складає близько 90% вартості перевезення (з урахуванням вартості повернення пустих
вагонів). Також у приватних інвесторів відсутні достатні гарантії безперешкодного використання та отримання
маршрутів для власних зерновозів.
Н еобх ідні зах оди: Створити умови для інвестицій у приватні парки зерновозів: зменшити інфраструктурну складову у
тарифах на перевезення залізницею та збільшити складову оренди зерновозу, відмовитись від державних інвестицій
у закупівлю зерновозів.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2014 року змін до «Збірника тарифів на перевезення вантажів
залізничним транспортом», якими передбачити зниження вартості перевезення власним чи орендованим вагоном зерновозом на 25% порівняно із вагоном інвентарного парку «Укрзалізниці» (включаючи повернення пустих
вагонів). Починаючи з 2015 по 2020 рік включно, – інвестиції приватного сектору у вагони-зерновози становлять не
менше, ніж 120 млн. дол. на рік.

2.5

Розвиток біржового та позабіржового ринку
Проблеми: Більшість створених товарних бірж в Україні не виконують своїх основних функцій – забезпечення
механізмів визначення реальної ринкової ціни для позабіржового ринку та страхування учасників торгів від цінових
коливань. Натомість, основна частина бірж займається, переважно, проведенням аукціонів та реєстрацією
контрактів. Більш того, над учасниками сільськогосподарського ринку пост ійно висить загроза повернення до
обов’язкової реєстрації контрактів на біржі.
Абсолютна більшість біржових угод укладається на умовах спот. Строкові біржові контракти (ф’ючерси та опціони)
майже не укладаються, у той час як у світовій біржовій торгівлі, вони традиційно займають значну частку торгів.
Формування біржового ринку здійснюється не природнім еволюційним шляхом, а штучним. КМУ створив Аграрну
біржу, яка зайняла монопольне становище щодо організації торгів зерном, та Гарантійний фонд виконання
зобов’язань за складськими документами на зерно, який потенційно може стати монополістом у гарантуванні
розрахунків.
Н еобх ідні зах оди: Гарантувати рівні умови діяльності всіх приватних бірж та ліквідувати монопольне становище
Аграрної біржі, в тому числі шляхом її приватизації, створити необхідні законодавчі гарантії реалізації принципу
добровільності участі у біржовій торгівлі.
Першочерговими завданнями є розробка та прийняття проектів законів про товарний біржовий ринок та про
деривативи, внесення змін до ряду чинних законів (про цінні папери, про депозитарну систему, інші). Законопроекти
мають створити умови для функціонування клірингових установ, гарантувати учасникам ринку виконання
зобов’язань за строковими біржовими угодами, забезпечити прозорість ціноутворення та відсутність маніпуляцій з
цінами на біржах.
Необхідно спростити процедури укладення договорів на міжнародних біржах та здійснення валютних розрахунків при
реалізації таких договорів.
Зробити участь зерноскладів у Гарантійному фонді виконання зобов’язань за складськими документами на зерно на
добровільній основі, як і в інших країнах світу, де створені відповідні установи.
Індикат ори у спіх у : Приватизація Аграрної біржі до 31 грудня 2014 року. Прийняття до 31 грудня 2014 року закону5,
яким встановлюється добровільність укладення угод на біржовому чи позабіржовому ринках. Прийняття до 31 грудня
2014 року закону6, яким встановлюється добровільна участь зерноскладів у Гарантійному фонді виконання
зобов’язань за складськими документами на зерно. Прийняття до 31 грудня 2015 року законів про товарні біржі та
про похідні фінансові інструменти

5

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 3469 в ід 23.10.2013.

6

Проекти нормативно-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 2513а в ід 04.07.2013.
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3. Регулювання ринків, реформування державних органів,
навчальних та наукових закладів в АПК
3.1

Підтримка сектору за рахунок податкових пільг
Проблеми: В Україні практично відсутня державна підтримка сільського господарства через субсидії чи мінімальні
ціни на сільськогосподарську продукцію. Єдиною реально діючою формою підтримки сільського господарства є
податкові пільги. Зменшення пільг поставить український сектор АПК у невигідне становище у порівнянні із
підприємствами інших країн. У ЄС щороку витрачається близько 57 млрд. євро на субсидії сільгоспвиробникам у
рамках Спільної сільськогосподарської політики. В цілому на кожні 5 євро, що заробила галузь , держава доплачує 1
євро. У США діють прямі дотації фермам та оплата страхування втрати врожаю. Загальний обсяг допомоги сягає 20
млрд. дол. на рік. У Росії діє програма державної підтримки сільського господарства, яка передбачає компенсацію за
добрива, корми, процентні ставки по кредитам та ін. Натомість в Україні практично відсутні програми прямих дотацій
галузі чи підтримки мінімальних цін на продовольство. Обсяг субсидій у валовій доданій вартості сільського
господарства в ЄС складає 21%, у США – 12%, в Росії – 11%, в Україні – менше 1%. Тому збереження податкових
пільг є критично важливим для конкурентоспроможності галузі на зовнішніх ринках, однак податкові пільги для АПК
завершуються у 2018 році.
Н еобх ідні зах оди: Зберегти податкові пільги для галузі.
Індикат ори у спіх у : Продовження дії податкових пільг для агропромисловості після 1 січня 2018 року у повному
обсязі. Відсутність внесення у Податковий кодекс будь-яких змін, що зменшують обсяг податкових пільг для аграріїв.

3.2

Скасування прямих бюджетних витрат на галузь
Проблеми: Фінансова криза 2008 року спричинила зменшення державної прямої підтримки АПК. Якщо протягом
2004-2007 років програми підтримки агропромисловості складали 4% витрат бюджету, то у 2013 році частка витрат
скоротились у 20 разів – до 0,2%. Попри це, скорочення обсягів фінансування державної підтримки
агропромисловості не мало вагомого впливу на галузь, що зумовлено також корупційними складовими розпод ілу
коштів державного бюджету. Іншим фактором неефективності прямої підтримки є хронічне недофінансування
програм підтримки сільського господарства, що має негативний вплив на інвестиції в галузі.
Для агропромислового сектору запроваджені податки, які не сплачують представники інших галузей. В 2012 році
збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, який сплачують виробники алкогольних напоїв та пива ,
приніс у державний бюджет 1,1 млрд. грн. Натомість реальні обсяги фінансування програми підтри мки розвитку
хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними склали лише 0,3 млрд. грн.
Таким чином, специфічний для галузі податок використовується в основному для фінансування загальнодержавних
витрат, а не використовується за призначенням.
Н еобхідні зах оди: Відмовитись від будь-яких програм прямої підтримки галузі із державного бюджету, зосередившись
на підтримці податкових пільг для агропромисловості – єдиного механізму, який не призводить до корупції та
створює рівні можливості для усіх аграріїв.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 1 липня 2014 року закону, яким скасовується збір на розвиток виноградарства
садівництва і хмелярства. Скасування з 1 січня 2015 року прямих бюджетних витрат на галузь.

3.3

Поступова відмова від державного регулювання цін на харчові продукти
Проблеми: Державне регулювання цін на продукти харчування посилює соціальну несправедливість та знижує темпи
росту економіки. Для прикладу, державне регулювання цін на хліб здійснюється за допомогою державних коштів
(інтервенції Аграрного фонду, формування регіональних запасів зерна за рахунок коштів місцевих бюджетів). Проте
хліб – це продукт, який споживається усіма категоріями населення, незалежно від рівня доходу. Таким чином, уряд,
витрачаючи бюджетні кошти на підтримку цін на хліб, фактично дотує споживання, в тому числі забезпеченими
верствами населення. Соціально справедливим було б пряме адресне відшкодування витрачених коштів соціально
незахищеним верствам населення.
Державне цінове регулювання не дозволяє виробникам харчових продуктів ефективно вести свою діяльність. Це
призводить до менших інвестицій у агропромисловість, перехід частини ринку у «тінь», падіння рівня якості та
безпеки продуктів харчування, зменшення заробітних плат працівників галузі.
УАА: Програма розвитку АПК України на період до 2020 року
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Н еобх ідні зах оди: Поступово скасувати будь-яке державне регулювання цін на продукти харчування, водночас
збільшити соціальну допомогу домогосподарствам, базуючись на розробленому українському аналогу індексу
продовольчої безпеки домогосподарств HFIAS, описаному в пункті 4.1 цієї Програми.
Індикатори успіх у : Прийняття до 31 липня 2014 року змін до постанови Кабінету міністрів N1548 від 25 грудня 1996
року та N1222 від 17 жовтня 2007 року щодо скорочення переліку продуктів, ціни на які підлягають державному
регулюванню. Зокрема, виключити з цього переліку яловичину, свинину без кістки, філе курки, будь -яке м’ясо іншої
птиці, ковбасні вироби вищого ґатунку, курячі яйця вищої категорії та добірні, олію соняшникову 7. До 31 грудня 2016
року скасувати державне регулювання цін на усі продукти харчування, визначені постановою Кабінету міністрів
N1548 від 25 грудня 1996 року та N1222 від 17 жовтня 2007 року.

3.4

Поступова відмова від цінових інтервенцій
Проблеми: В Україні цінові інтервенції здійснюються переважно з метою недопущення росту цін, що призводять до
збитків для аграріїв, у той час, як у практиці зарубіжних держав такий механізм застосовується для підтримання
мінімального рівня цін.
Така політика потребує значних витрат державного бюджету, як на забезпечення інституційної складової механізму
(утримання Аграрного фонду), так і безпосередньо на цінові інтервенції. У 2014 році на витрати Аграрного фонду,
пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, перер обки та експортом об'єктів державного цінового
регулювання державного інтервенційного фонду, передбачено 300 млн. грн. коштів державного бюджету. В цінових
інтервенціях планується задіяти понад 2 млрд. грн. обігових коштів.
Н еобх ідні зах оди: Скасувати державні інтервенції на ринку сільськогосподарської продукції.
Індикатори у спіх у : Прийняття до 31 липня 2015 року закону, яким передбачити план-графік поступового вилучення з
об’єктів державного цінового регулювання всіх видів товарів. До 31 грудня 2017 ро ку поступова реалізація
Аграрним фондом всіх товарних запасів об’єктів державного цінового регулювання. Припинення у 2018 році
діяльності Аграрного фонду.

3.5

Відмова від квотування експорту, експортних мит, формування регіональних ресурсів зерна та інших
непрямих форм цінового регулювання
Проблеми: У 2010 році Уряд без попередження запровадив квоти на експорт зерна, які призвели до значного
падіння цін на зерно всередині країни та значних збитків для аграріїв, Україна втратила свій імідж надійного
постачальника зерна на зовнішні ринки. Слід зазначити, що квотування експорту зерна відсутнє в ЄС.
У 2011 році Уряд, незважаючи на рекордний з часів здобуття Україною незалежності врожай, запровадив мита на
експорт зерна, що також коштувало аграріям мільярдних збитків та зменшило обсяги інвестицій в галузь. З 2012
року по теперішній час Уряд офіційно не запроваджує обмежень на вивезення зерна за межі країни, проте ,
неофіційно чиновники все ж намагаються контролювати обсяги експорту зерна.
Окрім таких обмежень перевезення зерна за межі країни, існують заборони щодо перевезення зерна і в межах
окремих областей. Так, у Законі України «Про зерно та ринок зерна» визначено механізм цінового регулювання на
обласному рівні, який передбачає формування регіональних ресурсів зер на за кошти місцевих бюджетів. На
практиці формування регіональних запасів не здійснюється через відсутність коштів у місцевих бюджетах. Натомість
формування регіональних ресурсів зерна використовується окремими обласними адміністраціями для контролю
перевезення зерна за межі області. Шляхом адміністративних обмежень обласні адміністрації намагаються
заблокувати вивезення зерна за межі області.
Н еобх ідні зах оди: Надати гарантії аграріям, у тому числі і на законодавчому рівні, незастосування будь -яких
обмежень на перевезення зерна та інших продуктів харчування територією України та за її межі.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2014 року змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна» щодо
вилучення статті 17 «Регіональні ресурси зерна» 8. До 31 грудня 2014 року Міністру аграрної політики зробити
публічні заяви стосовно відмови від квотування, запровадження експортних мит чи будь -яких інших способів
непрямого впливу на внутрішні ціни на зерно.

7

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблем у: проект Постанов и Кабінету міністрів ,
розроблений Міністерств ом економічного розв итку і торгів лі у лютому 2013 року.
8

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 3140 в ід 29.08.2013.

УАА: Програма розвитку АПК України на період до 2020 року
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3.6

Прийняття законодавства, необхідного для відкриття зовнішніх ринків збуту
Проблеми: Доступ окремих агропромислових товарів на зовнішні ринки ускладнений невідповідністю українських
санітарних норм міжнародновизнаним стандартам безпеки. Найбільш актуальною дана проблема стала для
продукції тваринництва, оскільки на міжнародному рівні встановлені жорсткі вимоги щодо простежуваності та
санітарних вимог. Законодавство України комплексно не врегульовує це питання.
Запровадження обов’язкової реєстрації є обов’язковою передумовою для отримання Україною квот на здійснення
експорту м’яса тварин. Проте, в Україні обов’язковою є ідентифікація тварин лише для юридичних осіб, а для фізичних
осіб – лише у випадках продажу м’яса тварин на організованих ринках або при отриманні бюджетних дотацій.
Н еобх ідні зах оди: Розширити сферу дії Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» шляхо м включення
до неї господарств всіх форм власності, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби, коней, свиней, овець,
кіз. Для уникнення негативних соціальних настроїв слід відтермінувати до 1 січня 2016 року введення штрафів за
відсутність такої ідентифікації. Привести Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» до
міжнародновизнаних норм та технічних регламентів ЄС.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2014 року законів, які вирішать проблеми реєстрації та ідентифікації
тварин, та простежуваності продовольства 9.

3.7

Зменшення кількості дозвільних документів
Проблеми: Чинне законодавство встановлює систему надмірного контролю та зайвих перевірок. Для прикладу, будь яке переміщення зерна, як всередині країни, так і на експорт, супроводжується сертифікатом якості зерна.
Отримання такого документа тягне за собою значні часові та фінансові втрати, не маючи при цьому жодної
практичної цінності для ринку. Така сертифікація відсутня в ЄС, а в Росії вона була скасована у 2011 році.
Окрім цього, існує ряд дозвільних документів, які дублюють один одного. Так, формальною є процедура заповнення
ветеринарного свідоцтва форми № 2: кожна наступна видача ветеринарного свідоцтва відбувається шляхом
перенесенням даних із першого ветеринарного свідоцтва, без проведення будь -яких додаткових лабораторних
досліджень об’єктів контролю.
Аграрії змушені також нести чималі витрати на проходження процедури обов ’язкового технічного огляду тракторів,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, які не експлуатуються на автомобільних шляхах. Між тим, легкові
автомобілі, що становлять більшу потенційну небезпеку, обов’язковому технічному огляду не підлягають.
Н еобх ідні зах оди: Переглянути систему дозвільних документів, які мають отримувати аграрії. За результатами
скасувати зайві перевірки та дозвільні документи.
Індикатори у спіх у : Прийняття до 1 липня 2014 року законів 10, спрямованих на скасування сертифікації якості зерна,
спрощення процедури видачі ветеринарного свідоцтва форми № 2, скасування обов’язкового технічного огляду
сільськогосподарської техніки. Прийняття до 31 грудня 2015 року законів, спрямованих на зменшення кількості
дозвільних документів та перевірок.

3.8

Адміністративна реформа органів АПК
Проблеми: З радянських часів в Україні функціонують державні органи, які не є потрібними при ринковій економіці.
Для прикладу, Держсільгоспінспекція є анахронізмом ленінських часів. Згідно із Законом України «Про державний
бюджет України на 2014 рік» на потреби Держсільгоспінсп екції передбачено приблизно 295 млн. грн. У цілому на
роботу державних органів, підпорядкованих МінАПК в 2014 році буде спрямо вано 3,7 млрд. грн., що складає одну
п’яту від офіційного фонду оплати праці сільськогосподарських підприємств.
Н еобх ідні зах оди: Ліквідувати непотрібні органи державного нагляду у сфері АПК. Провести аудит витрат та
ефективності використання робочого часу працівників МінАПК та підпорядкованих йому державних органів.
Індикат ори у спіх у : Переглянувши граничну кількість працівників апарату МінАПК, запропонувати відповідні зміни до
державного бюджету, якими оптимізувати витрати на діяльність держаних органів, п ідпорядкованих МінАПК.
Скасування до 31 грудня 2014 року Державної інспекції сільського господарства України.

9

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 2404 в ід 27.02.2013;
проект закону № 3102 в ід 20.08.2013.
10

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 2459 в ід 05.03.2013;
проект закону № 2436а в ід 27.06.2013; проект закону № 2666 в ід 01.04.2013.
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3.9

Реформа Національної академії аграрних наук (НААН)
Проблеми: До складу Національної академії аграрних наук входить 45 наукових установ, у тому числі 11 –
національних наукових центрів, 32 інститути. В 2012 році на потреби НААН було витрачено 727 млн. грн., з них 523
млн. грн. були профінансовані з державного бюджету. З 2000 по 2012 роки реальні бюджетні витрати зважені на
індекс інфляції на потреби НААН зросли на 67%. У науково-дослідних установах НААН працює 4635 наукових
працівників. З них: 99 академіків, 341 науковець має ступінь доктора наук та 1636 – кандидата наук (дані за 2012
рік). Згідно звіту НААН за 2012 рік інститутами створено 63 теорії, концепції та стратегії розвитку.
Спостерігається непрозорість використання майна Академії. Середня плата за 1 м 2 площі приміщень, переданих в
оренду (всього 78 тис. м 2), склала всього 24 грн. в місяць. При цьому середня ціна оренди квадратного метра оф ісу
в Україні становить 145 грн., якщо не враховувати показники столиці, то 89 грн. У річному звіті НААН відсутня
інформація про стан використання сільськогосподарських земель, що знаходяться чи знах одились у володінні
інститутів.
Дослідні інститути практично мають монополію на державне замовлення наукових досліджень та розробок. При
цьому значний науковий та експертний потенціал консалтингових компаній та при ватних дослідників ігнорується.
Н еобх ідні зах оди: Державні замовлення на дослідження проводити на відкритих конкурсних засадах, допускаючи до
участі в конкурсах консалтингові компанії та приватних дослідників. Провести аудит використання майна НААН,
надлишкове приватизувати або здати в оренду на ринкових умовах.
Індикат ори у спіх у : Проведення до 31 грудня 2014 року аудиту Державною фінансовою інспекцією України
ефективності використання майна НААН, розроблення Фондом державного майна України порядку приватизації
майна НААН, яке за результатами аудиту визнано таким, що не використовується НААН за ціл ьовим призначенням,
здійснення Генеральною прокуратурою України до 31 грудня 2015 року перевірки законності укладення НААН угод,
які стосуються використання майна Академії.

3.10 Реформа вищої освіти у сфері АПК
Проблеми: У 2012 році на підготовку кадрів агропромислового комплексу вищими навчальними закладами було
витрачено 2,7 млрд. грн. Всього у підвідомчих Міністерству аграрної політики та продовольства України закладах
навчається близько 200 тис. студентів, половина з яких навчається коштом державного бюджету. Таким чином, на 1
студента, навчання якого здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, щорічно витрачається до 27 тис. грн.
Для порівняння контрактна форма навчання коштує від 3 до 14 тис. грн. за рік. Очевидно, що значна частина коштів
державного бюджету на вищу освіту аграріїв використовується неефективно.
Студенти агропромислових спеціальностей навчаються у 45 закладах державної форми власності, процес навчання
яких забезпечує близько 15 тис. викладачів. Попри великі витрати державного бю джету, значну кількість закладів,
викладачів та студентів, агропромисловість відчуває значний брак якісно підготовлених фахівців. Учням та студентам
надається мало практичних знань та недостатньо інформації про сучасні технології та практику виробництва
сільськогосподарської продукції. Навчання здійснюється за громіздкими та часто застарілими державними
програмами. Вищі учбові заклади не мають достатньої самостійності для їх оптимізації.
У результаті недоліків вищої освіти, аграрії часто змушені витрачати в ласні кошти для перепідготовки випускників
вищих учбових закладів, що готують фахівців агропромислового комплексу. Підвищення кваліфікації та
перепідготовка фахівців майже не фінансується із державного бюджету. Протягом 2012 року на підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів та фахівців агропромислового комплексу було витрачено всього 40
млн. грн.
Н еобх ідні зах оди: Зменшити обсяги прямого фінансування навчальних закладів за програмами державного
замовлення фахівців для агропромисловості, нат омість запровадити програми стипендій на оплату навчання.
Збільшити витрати державного бюджету на перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів АПК. Надати
навчальним закладам право самостійно розробляти навчальні програми підготовки студентів.
Індикат ори у спіх у : Зменшення витрат державного бюджету на підготовку кадрів для агропромисловості у вищих
навчальних закладах, при одночасному збільшенні витрат на стипендіальні програми навчання студентів у
навчальному закладі за їх вибором. Прийняття до 31 грудня 2015 року закону, щодо впровадження автономії
навчального закладу, інтеграції української освіти у єдиний європейський освітній простір та приведення
нормативної бази, яка стосується вищої освіти в України, до сучасних потреб інноваційного розвит ку економіки11.

11

Проекти нормативно-правових актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 2060а в ід 18.05.2013.
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4. Продовольча безпека, підвищення безпечності та якості харчової продукції
4.1

Запровадження Індексу продовольчої безпеки домогосподарств (HFIAS – Household Food Insecurity Access
Scale)
Проблеми: Законодавство України не регулює належним чином економічний та фізичний доступ всіх верств
населення до продовольства, що є одним із основних вимірів продовольчої безпеки держави згідно
загальновизнаною міжнародною практикою. Відсутність дієвого механізму моніторингу продовольчої безпеки усіх
верств населення унеможливлює побудову ефективної моделі адресної фінансової соціальної допомоги.
Необх ідні зах оди: Запозичити практику західних країн щодо правового регулювання питань продовольчої безпеки.
Запровадити регулярний Індекс рівня продовольчої безпеки (ІРПБ) на основі методології (HFIAS – Household Food
Insecurity Access Scale), який за результатами опитування домогосподарств, визначатиме існуючі проблеми у доступі
різних верств населення до їжі та дозволить виявляти відповідні продовольчі потреби населення.
На основі даних ІРПБ, формувати державні програми соціальної допомоги, спрямовані на забезпечення
продовольчої безпеки усіх верств населення.
Індикат ори успіх у: Прийняття до 31 грудня 2015 року нормативно-правового акта, яким запровадити механізм
моніторингу продовольчої безпеки на основі Індексу рівня продовольчої безпеки (ІРПБ). Проведення до 31 грудня
2014 року відповідних досліджень Державним комітетом статистики. Запровадження до 31 грудня 2016 року, на
основі даних індексу ІРПБ, програми адресної фінансової соціальної допомоги задля забезпечення продовольчої
безпеки усіх верств населення.

4.2

Оновлення підходів до формування запасів Державного агентства резерву України
Проблеми: Технології зберігання продуктів застаріли, що призводить до надмірних фінансових та фактичних витрат.
При цьому Держрезерв стикається із необґрунтованим арештом рахунків за невиконанням зобов ’язань, які виникли
на підставі контрактів, укладених ще в 90-і роки.
Останнім часом спостерігається розпорошення функцій щодо формування та зберігання запасів продовольства між
Держрезервом та Аграрним фондом. Так, 24 вересня 2013 року Держрезервом було передано вісім елеваторів
Аграрному фонду.
Н еобх ідні зах оди: Забезпечити фінансову стабільність Держрезерву, переглянути можливі ризики надзвичайних
ситуацій, природніх та техногенних катастроф, провести відповідну адаптацію плану закупівель Держрезерву,
оновити обладнання та інфраструктуру Держрезерву.
Індикат ори у спіх у : Повернення до 31 грудня 2014 року Держрезерву переданих Аграрному фонду у вересні 2013
року елеваторів. Здійснення до 31 грудня 2015 року ревізії фінансових зобов’язань Державного агентства резерву
та реструктуризація усіх прострочених заборгованостей. Перегляд до 31 грудня 2015 року Радою національної
безпеки та оборони спільно із Держрезервом можливих ризиків надзвичайних ситуацій, природн их та техногенних
катастроф та відповідна адаптація плану закупівель Держрезерву. Оновлення обладнання та інфраструктури до 31
грудня 2017 року зберігання продуктів.

4.3

Належне інформування споживачів
Проблеми: Купуючи продукти харчування, споживач стикається із товарами, виготовленими частково із замінників
натуральних складових. Проте така практика виробників часто застосовується для товарів, які позиціонуються як
повністю натуральні. Зокрема, це стосується молочної продукції, чаїв, оливок тощо.
Для прикладу, на значній частині сокових напоїв відсутня позначка «сік», проте на упаковці можна побачити яскраву
назву «Ананасовий», «Персиковий», «Вишневий» та яскраву фотографію із зображенням фруктів чи овочів. Такий
спосіб пакування вводить в оману споживачів, які часто вважають, що купуют ь оригінальний та натуральний продукт
– сік. Подібна проблема існує в певному ряді молочних продуктів, де тваринні жири заміняються рослинними. Окрім
цього, значна частина чаїв продається з високим вмістом штучних ароматизаторів та фарби, при цьому яскрава
упаковка демонструє товар як повністю натуральний продукт. Також виробники часто зафарбовують зелені оливки у
чорний колір за допомогою глюконату заліза, таким чином видаючи їх за маслини.
Н еобх ідні зах оди: Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів провести аудит продовольчих
товарів, виготовлених із використанням замінників оригінальної сировини, які продаються у торгових мережах та
позиціонуються, як виготовлені із натуральної сировини.
УАА: Програма розвитку АПК України на період до 2020 року
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Запровадити вимоги щодо додаткового маркування, яке б дало можливість споживачеві отримувати об’єктивну та
повну інформацію про продукт. Зокрема, слід запровадити поняття «молоковмістні продукти», «чайний напій»,
«фруктовий напій» тощо, та заборонити використання яскравих зображень натуральних інгредієнтів на упаковці.
Необхідно передбачити розміщення таких товарів на полицях роздрібних мереж окремо від товарів, виготовлених
без замінників натуральної сировини.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2015 року низки законів, які введуть поняття «молоковмістний продукт»,
«чайний напій», «фруктовий напій» тощо та передбачать розміщення таких товарів окремо від тих, що повністю
виготовлені із натуральної сировини, заборонять нанесення на упаковки таких продуктів зображення оригінальних
натуральних інгредієнтів 12. Прийняття до 31 грудня 2017 року закону, яким заборонять інші форми введення в
оману споживачів стосовно натуральності харчових продуктів.

4.4

Боротьба з неякісними засобами захисту рослин
Проблеми: Засоби захисту рослин є швидко зростаючим ринком в Україні, в 2012 році загальний обсяг імпорту
продукції склав 755 млн. дол. США. Імпортні засоби захисту рослин складають близько 95 % легального ринку, проте
за оцінкою УАА майже половина всього ринку пестицидів знаходиться у «тіні». В Україні існує значна кількість
підпільних заводів, які виготовляють контрафакт. Часто такі засоби захисту рослин наносять шкоду посівам, ґрунту та
завдають збитків аграріям. Вартість імпортних засобів захисту рослин залишається для українських аграріїв занадто
високою.
Тому аграрії часто купують підробки через їх значно нижчу ціну (контрафактні пестициди принаймні вдвічі дешевші
оригінальних імпортних), проте через нелегальний спосіб їх виробництва та придбання аграрії позбавлені механізму
відшкодування збитків від неякісних пестицидів.
Н еобх ідні зах оди: Уряду спільно з імпортерами розробити можливі механізми зниження цін на оригінальну
продукцію для українських аграріїв. МВС посилити боротьбу із виробництвом та продажем контрафактних засобі в
захисту рослин.
Індикатори у спіх у : Досягнення до 31 грудня 2016 року зниження рівня тінізації ринку засобів захисту рослин,який би
не перевищував 20% згідно відповідних досліджень. Зниження середньозважених цін на засоби захисту рослин до
рівня 80% від тих, що діють в ЄС.

4.5

Удосконалення процедури реєстрації сортів рослин
Проблеми: Українські аграрії часто не мають доступу до сучасних та якісних сортів рослин, оскільки реєстрація нових
сортів рослин є тривалим, складним та дорогим процесом. Особливо гостро стоїть проблема для імпортних сортів
рослин, які вже пройшли відповідні перевірки у розвинених країнах і визнані безпечними.
Н еобхідні кроки: Вивести сертифікацію насіння і садивного матеріалу із об’єктів державного нагляду (контролю) та із
переліку повноважень Державної інспекції сільського господарства. Встановити можливість проведення сертифікації
підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності. Вимоги до якості насіння мають
встановлюватися відповідними технічними регламентами.
Надати можливість безперешкодного ввезення насіння сортів, які внесено до Реєстру сортів рослин Організації
економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких
приєдналася Україна. Визначити, що застосування заходів у вигляді зупинення або заборони реалізації будь-якого
насіння та садивного матеріалу можливо лише після відповідного рішення суду.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2014 року закону13, який спрощує процедуру реєстрації сортів рослин та
виводить сертифікацію насіння та садивного матеріалу із об’єктів державного нагляду.

4.6

Удосконалення процедури реєстрації ГМО
Проблеми: У 2007 році в Україні було прийнято Закон «Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», який регулює ввезення в
12

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 2172 в ід 04.02.2013.
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Проекти нормативно-правових актів, що частково або пов ністю в ирішують дану проблему: законопроект про в несення змін до Закону
України «Про насіння і садив ний матеріал», розроблений Міністерством аграрної політики та продов ольств а, опубліков аний 15 липня
2013 року.
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країну, випробування та комерціалізацію ГМО. Крім того, прийнято ряд підзаконних актів, які регулюють питання
обов’язкової реєстрації ГМО та маркування продуктів, що містять ГМО. ГМ-культури вирощуються, споживаються
всередині України та експортуються без належного контролю за цими діями з боку державних органів. За
інформацією Американської торгової палати, неофіційні перевірки свідчать про наявність ГМ-сої у 70%
досліджуваних зразків, та 30% зразків кукурудзи.
Н еобхідні зах оди: Запровадити спрощену процедуру реєстрації сортів (без випробувань, аналізів тощо), які внесені у
постійний список ЄС як безпечні.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2015 року закону, яким запровадити спрощену процедуру реєстрації
сортів, внесених у постійний список ЄС як безпечні.

4.7

Удосконалення інформування стосовно ГМО
Проблеми: Використання ГМ-рослин дозволяє скоротити затрати на їх вирощування, зокрема зменшити
використання пестицидів та гербіцидів, що підвищить рівень безпеки продуктів харчування, зменшить ризики втрати
врожаю та знизить ціни на продукти харчування. Як наголошується в доповіді Генер ального Директорату
Європейської комісії з науки та інформації: «Головний висновок, який випливає з зусиль більш ніж 130 науково дослідних проектів, що охоплюють 25 років досліджень і проведених за участю більш ніж 500 незалежних
дослідницьких груп, полягає в тому, що біотехнології і, зокрема, ГМО як такі не більш небезпечні, ніж, наприклад,
традиційні технології селекції рослин». Проте під тиском суспільних побоювань аграрії стикаються із обмеженнями
стосовно використання ГМ-продукції. У населення сформувалась стійка думка про небезпеку ГМ-продукції для
здоров’я. Проте занепокоєння суспільства поки не підкріплено науковими дослідженнями, що заслуговують на довіру
чи зафіксованими випадками шкоди ГМО для здоров’я людини.
Н еобх ідні зах оди: До 1 липня 2015 року створити змішану Комісію з питань всебічного дослідження впливу ГМО на
здоров’я людини, яка складатиметься із представників МОЗ, МінАПК, аграрних асоціацій, вчених та міжнародних
експертів.
Індикат ори у спіх у : Підвищення рівня обізнаності суспільства щодо ГМО, базуючись на наукових дослідженнях, які
заслуговують на довіру. Вилучення до 31 грудня 2014 року із Закону України «Про безпечність та якість харчових
продуктів» положення щодо обов’язкового нанесення відмітки «без ГМО» на упаковки харчових продуктів, замінивши
його написом «з ГМО» на продуктах, що містять ГМО.

4.8

Скасування законів, розроблених для окремих видів продуктів
Проблеми: Випуск продукції харчування (виробництво, обробка та обіг) регулюється технічними регламентами, які
містять повний перелік вимог до безпечності та якості продукції.
Проте в Україні склалась практика дублювання вимог до виробництва певних видів харчових продуктів у спеціальних
законах, зокрема: «Про зерно та ринок зерна», «Про молоко та молочні продукти», «Про де ржавне регулювання
виробництва і реалізації цукру», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
тощо. Прийняття окремих законів для даних видів продуктів харчування призводить до ускладнення та надмірного
регулювання галузі.
Н еобхідні зах оди: Скасувати дію окремих законів, розроблених для регулювання обороту конкретних видів продукції,
врахувавши, за необхідності, норми даних законів у відповідних технічних регламентах.
Індикат ори у спіх у : Скасування до 31 грудня 2016 року законів «Про зерно та ринок зерна», «Про молоко та молочні
продукти», «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру», «Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів» та інші закони, якими створено додаткові регуляторні середовища для
окремих видів продуктів харчування.
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5. Стимулювання розвитку малих агрогосподарств
5.1

Визначення єдиної організаційно-правової форми господарювання малих селянських господарств
Проблеми: На сьогодні чинним законодавством передбачено декілька форм організації ведення невеликого
господарства в аграрній сфері з різними правовими режимами: господарства населення (ГН), особисті селянські
господарства (ОСГ), фермерські господарства (ФГ). Різноманітність форм регулювання ускладнює моніторинг
діяльності значної частини галузі сільського господарства, призводить до складнощів в організації та розвитку галузі.
Н еобх ідні зах оди: Провести громадські обговорення та консультації з експертами щодо визначення оптимальної
організаційно-правової форми ведення малого сільськогосподарського товаровиробництва, яка б об ’єднала всі три
існуючі форми в одну. Така форма має базуватись на принципах добровільної участі, можливості отримати соціальні
гарантії при сплаті відповідних внесків та мати спрощену систему оподаткування.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2016 року закону, який би передбачав створення єдиної організаційноправової форми ведення малого сільськогосподарського товаровиробництва .

5.2

Стимулювання розвитку сільськогосподарських кооперативів
Проблеми: Чинним законодавством передбачено ряд різновидів сільськогосподарських кооперативів :
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які надають різні послуги своїм членам (індивідуальним сільським
господарствам); сільськогосподарські виробничі кооперативи, де виробничі ресурси (земля, техніка) об'єднуються у
спільне господарство; збутові, закупівельні, кредитні та багатопрофільні сільськогосподарські кооперативи. Найбільш
важливими для розвитку сільського господарства є виробничі кооперативи. На відміну від обслуговуючих
кооперативів, до складу їх засновників не можуть входити юридичні особи, хоча на практиці створення нових
виробничих кооперативів часто відбувається за їх ініціативи. Зокрема це стосується переробних підприємств, які
таким чином намагаються забезпечити себе якісною сировиною. У свою чергу входження юридичної особи до числа
засновників кооперативу, дозволить створити для членів кооперативів постійний ринок збуту своєї продукції.
Окрім цього, у Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» визначено лише поняття доходу кооперативу,
проте відсутнє поняття його прибутку та механізму, його розподілу. Створення механізму отримання прибутку є
необхідною умовою для участі юридичних осіб у кооперативі.
Н еобх ідні зах оди: Надати юридичним особам можливість участі у сільськогосподарських виробничих кооперативах,
дати визначення поняттю прибутку кооперативу, встановити порядок розподілу прибутку та владних повноважень.
Для попередження концентрації надмірної влади у руках юридичних осіб встановити, що юридичні особи мають
право голосу на зібраннях кооперативу пропорційно до внесків, проте не більше ніж 30% від загальної кількості
голосів.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2015 року закону, яким лібералізувати вимоги до створення виробничих
сільськогосподарських кооперативів, зробивши участь у них можливою для юридичних осіб.

5.3

Вирішення питання отримання допомоги по безробіттю
Проблеми: Члени ОСГ (особистого селянського господарства), які фактично припинили своє членство в ОСГ, не
можуть стати на облік у державному центрі зайнятості та отримати допомогу по безробіттю, оскільки Закон «Про
особисте селянське господарство» не визначає порядок припинення членства в ОСГ.
Н еобх ідні зах оди: Запровадити процедуру виходу з ОСГ, що дозволить їх колишнім членам ставати на облік у
Державному центрі зайнятості.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2015 року закону, яким передбачити процедуру виходу з ОСГ, та
забезпечити соціальні гарантії для їх членів 14.

14

Проекти норматив но-прав ов их актів , що частков о або пов ністю в ирішують дану проблему: проект закону № 2557 в ід 19.03.2013;
проект закону № 2637 в ід 26.03.2013.
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5.4

Створення фермерського ринку
Проблеми: В Україні все більше продуктів харчування продається через торгівельні мережі супермаркетів. Як
правило, невеликим виробникам важко отримати доступ до прилавків супермаркетів, при цьому, значні переваги
отримують великі виробники та оптові торговці. Госпо дарства населення, особисті селянські господарства та
фермери мають змогу продавати свою продукції на оптових чи роздрібних ринках. Проте показники виробленої
ними продукції не підпадають під однорідні стандарти якості та безпеки, на відміну від брендової продукції. Таким
чином, малі сільгоспвиробники втрачають позиції на ринку. Водночас серед населення існує значний попит на
продукцію, вироблену в «домашніх» умовах, без значного застосування сучасних харчових технологій.
Водночас за кордоном дану проблему успішно вирішують через розвиток так званих фермерських ринків через
підвищений інтерес до здорової їжі, бажання зберегти місцеві сорти або худобу. Кількість фермерських ринків в США
зросла з 1755 у 1994 році до 5274 у 2009 році. ЄС навіть розробив та прийняв відповідну програму – «Від ферми до
виделки», яка передбачає ряд заходів покликаних переконати громадськість у безпечності, якості та корисності
продукції, випущеної фермерами. Зокрема, програмою передбачена прозорість усього ланцюжка від ферми до
прилавку та запроваджено спеціальні логотипи якості продукції, які покликані переконати споживачів у дотриманні
високих стандартів якості та безпечності харчової продукції фермерів. Всього, програмою ЄС передбачено чотири
види маркування:


PGI (Protected geographical indication) – якщо продукт позначено «PGI», це означає, що такий товар відповідає
конкретним технічним показникам і пройшов хоча б один етап обробки в конкретному географічному регіоні;



PDO (Protected designation of origin) – якщо продукт має доведені характеристики, які можуть бути тільки
результатом впливу навколишнього середовища конкретного регіону, з яким він пов ’язаний;



TSG (Traditional specialities guaranteed) – використовується для продукції, яка або містить традиційні інгредієнти,
або використовує традиційні методи виробництва;



Organic farming – означає, що харчовий продукт був вироблений з використанням затверджених методів
органічного виробництва, які не є шкідливими для навколишнього середовища та використовують високі
стандарти ведення тваринництва. Зокрема, фермерів зобов ’язують уникати використання синтетичних
пестицидів і хімічних добрив.

Н еобх ідні зах оди: Запозичити практику західних країн у розвитку та популяризації фермерських ринків. Запровадити
спеціальне маркування продукції, присвоєння яких було б підтвердженням високих стандартів якості, безпеки,
органічності, традиційності чи регіонального походження продукції. Популяризація таких товарних знаків у
суспільстві.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2016 закону, який би передбачив засади розвитку фермерських ринків в
Україні, передбачивши створення окремих знаків якості та оригінальності харчових продуктів, які фермери можуть
отримати для своєї продукції. Створення до 31 грудня 2016 року щонайменше одного фермерського ринку в
кожному обласному центрі України.

5.5

Спрощення процедури отримання статусу оптового ринку
Проблеми: Чинним Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» передбачені спеціальні
преференції для розвитку оптових сільськогосподарських ринків. Зокрема, «надання оптовим ринкам
сільськогосподарської продукції земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності для
розміщення ринку сільськогосподарської продукції» та «викупу (вилучення) земельних ділянок для суспільних потреб з
метою забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції». Проте, Законом передбачено
отримання спеціального статусу оптового ринку, що є необхідною умовою для отримання у користування земельних
ділянок. Процедура надання статусу оптового ринку доволі складна, суб ’єктивна та містить відсилочні норми до
підзаконних актів. У результаті склалась практика, при якій оптові сільськогосподарські ринки, які існують десятки
років, не мають офіційного статусу оптового ринку, в той час як окремі новостворені ринки з низьким оборотом
змогли його отримати. Таким чином, надання статусу оптового ринку перетворилось на корупційний метод
неринкової, неконкурентної боротьби.
Н еобх ідні зах оди: Спростити процедуру набуття статусу оптового ринку. Визначити критерії обсягу обороту
сільськогосподарської продукції, при якому статус оптового ринку надається автоматично.
Індикат ори у спіх у : Прийняття до 31 грудня 2015 закону, яким передбачити спрощення процедури набуття статусу
оптового ринку, та визначити критерії обсягу обороту сільськогосподарської продукції, при якому статус оптового
ринку надається автоматично.
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