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Бюлетень ІРАР розсилається раз на місяць електронною поштою. Якщо ви бажаєте підписатися для
отримання Бюлетеню – надсилайте вашу контактну інформацію.Чекаємо на ваші відгуки.
Контакти:
вул. Михайлівська 24 б, офіс 81, 83 , м. Київ, Україна 01001
Тел. : +38 044 4907078, Факс: +38 044 2788414, E-mail: AKhvalinska@amdi.org.ua
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Директор ІРАР, академік УАН - В.Є. Андрієвський
Випуск підготувала
Анна Хвалінська,фахівець з питань зв'язків з громадськістю ІРАР
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
від 22 жовтня 2010 року № 677/271
«Про реформування системи управління агропромисловим комплексом та
дорадчих служб»
З метою розробки плану дій щодо реалізації реформи системи управління
агропромисловим комплексом та дорадчих служб
НАКАЗУЮ:
1. Створити робочу групу з розробки плану дій щодо реалізації реформи системи
управління агропромисловим комплексом та дорадчих служб у складі згідно з
додатком.
2. Робочій групі у місячний термін розробити проект плану дій щодо реалізації
реформи системи управління агропромисловим комплексом та дорадчих служб.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної
політики України Скорченка А.Ф. та заступника начальника Головного управління
державної служби України Вишневського А.В.
www.minagro.gov.ua
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку розмежування земель
державної та комунальної власності
Номер, дата реєстрації: 6487/П від 22.10.2010
Ініціатор: Народний депутат України Калетник Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку розмежування земель державної
та комунальної власності (реєстр. № 6487), внесений народними депутатами України В.
Барановим, В. Бевзенком, Ю. Сербіним.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
Метою законопроекту є удосконалення нормативно-правової бази, згідно з якою
повинні провадитися роботи по розмежуванню земель державної та комунальної
власності, зокрема щодо зміни сутності процесу, спрощення процедури розмежування,
скорочення обсягів проектної документації та зменшення її вартості, ліквідації частини
обмежень при передачі земель державної власності у комунальну власність, які були
застосовані після введення у дію 1 січня 2002 р. Земельного кодексу України.
Завданнями законопроекту є внесення відповідних змін до Земельного кодексу
України, Законів України „Про землеустрій”, „Про розмежування земель державної та
комунальної власності”.
У відповідності з Конституцією України Земельним кодексом України та
Законом України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”
передбачено провести поділ (розмежування) земель державної власності на землі
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст і землі держави. З 29,4
млн. га земель, які підлягають розмежуванню, роботи по розробці відповідної
документації та формуванню земель комунальної власності проведено на площі біля
200 тис. га, або на 0,7% загальної площі. У зв’язку з не розмежованістю земельного
фонду сільські, селищні, міські ради до розмежування земель в межах населених
пунктів розпоряджаються землями державної власності, чим позбавлено органи
державної влади їх конституційних прав по управлінню об’єктами державної власності.
Органи місцевого самоврядування зараз не зацікавлені у розмежуванні земель
державної та комунальної власності, оскільки вони в населених пунктах
розпоряджаються всіма землями (крім приватних земель).
Серйозною перепоною прискорення робіт по розмежуванню земель є
недосконалість чинної нормативно-правової бази. Зокрема Законом України „Про
розмежування земель державної та комунальної власності” до сутності розмежування
земель необґрунтовано віднесено визначення та встановлення в натурі меж земельних
ділянок відповідних форм власності, що є функцією земельно-кадастрових робіт.
Визначення меж земель органів державної влади та наукових установ передбачено
здійснювати Кабміном, обласними держадміністраціями, хоча це провадиться тими
органами, які видають правовстановлюючі документи на землю (місцеві ради, місцеві
держадміністрації). Прийнято ряд нормативно-правових актів, які безпідставно
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обмежили права територіальних громад на землю у зв’язку з розмежуванням землі.
Ускладнено склад, зміст, порядок розробки і затвердження проектів розмежування
земель.
Спрощення процедури розмежування земель шляхом внесення змін до деяких
законодавчих активів є надзвичайно актуальним завданням по формуванню земель
комунальної власності в країні.
http://zakon.rada.gov.ua
ПОСТАНОВА
Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розмежування
земель державної та комунальної власності
Номер, дата реєстрації: 3040/П від 22.10.2010
Ініціатор: Народний депутат України Калетник Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення процедури розмежування земель державної та комунальної власності
(реєстр № 3040), внесений народним депутатом України С. Терещуком, повернути
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Вказаний законопроект складається з двох розділів і передбачає внесення змін
до Земельного кодексу України, Законів України “Про розмежування земель державної
та комунальної власності”, “Про землеустрій”, які полягають у наступному:
- скасовується обов’язковість встановлення меж земель комунальної власності
на місцевості;
- уточнюється розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та
місцевими державними адміністраціями;
- спрощуються вимоги до проекту землеустрою щодо розмежування земель
державної та комунальної власності.
Концептуальною ідеєю, покладеною в основу проекту акта, є удосконалення
нормативно-правової бази у сфері розмежування земель державної та комунальної
власності. Вказане завдання може бути реалізоване шляхом встановлення більш чіткого
розподілу компетенції між органами державної влади та органами місцевого
самоврядування та усуненням необхідності встановлення меж земель комунальної
власності в натурі (на місцевості).
Спрощення процедури розмежування земель державної та комунальної власності
дозволить прискорити процес визначення земель комунальної власності та покращення
матеріальної бази для розвитку місцевого самоврядування в Україні.
Земельний кодекс України відтворив конституційну норму, що суб’єктами права
власності на землю є громадяни, юридичні особи, держава, а також територіальні
громади. У зв’язку з цим постало питання про розмежування земель державної та
комунальної власності, для вирішення якого і був прийнятий Закон України "Про
розмежування земель державної та комунальної власності".
Проте, процедура
розмежування, закріплена у вказаному Законі, занадто складна, що суттєво гальмує
процес набуття права на землі комунальної власності територіальними громадами.
Враховуючи
вищевикладене, виникла необхідність внесення змін до діючого
законодавства щодо спрощення процедури розмежування земель державної та
комунальної власності.
http://zakon.rada.gov.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
28.10.2010
За два місяця вартість аграрних компаній зросла на 10%
За останні 7 тижнів ринкова капіталізація українських публічних компаній
агросектору зросла на 10,5%. За даними «Українському клубі аграрного бізнесу»
(УКАБ), якщо на початку вересня сумарна капіталізація 14 українських агрокомпаній
на світових фондових ринках становила 5,9 млрд. доларів США, то станом на сьогодні
складає вже понад 6,5 млрд.
В УКАБ зазначають, що такому росту сприяв високий інтерес закордонних
інвесторів до України і зокрема до аграрного сектору. «Аграрний сектор – чи не єдина
галузь, яка не втратила закордонного інвестора навіть в кризові часи. Відповідно
сьогодні аграрний сектор є найпривабливішою галуззю для капіталовкладення, і ріст
акцій українських агрохолдингів це підтверджує», - коментує Алекс Ліссітса,
Президент УКАБ.
У цьому році українські компанії провели декілька досить вдалих розміщень
своїх акцій на світових фондових площадках. Останнім з таких, було розміщення 26,2%
акцій агрохолдингу «Агротон» на Варшавській фондовій біржі, що дозволило компанії
залучити $54,3 млн. та досягнути капіталізації в $207 млн.
Найближчим часом ще кілька українських компаній агросектору планують вихід
на IPO. Однак експерти зазначають, що вільних та ще недооцінених активів на
українських теренах залишилось не так багато. «Пропозиція акцій «недооцінених»
українських агрохолдингів є досить обмеженою, а попит іноземних інвесторів на них
лише зростає в умовах відновлення росту глобальної економіки, - вважає Роман
Сластьон, експерт аграрних ринків УКАБ. – Якщо хтось планує інвестувати в сільське
господарство в Україні – варто це робити зараз, і ми фіксуємо значне зростання уваги
потенційних інвесторів до українських компаній АПК».
Щодо цін на акції українських компаній, в УКАБ прогнозують подальше
здорожчання акцій українських агрохолдингів на фоні відновлення зростання цін на
продукти харчування у світі.
Український Клуб Аграрного Бізнесу
28.10.2010
Кабмін просить Верховну Раду схвалити законопроект про продаж квот на
експорт зерна
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Кабінет Міністрів попросив Верховну Раду схвалити законопроект про продаж
квот на експорт зерна, повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Мова йде про зміни до закону "Про зовнішньоекономічну діяльність". Раніше на
продажі квот через аукціони наполягав віце-прем'єр Борис Колєсніков, але уряд
вирішив розподіляти їх по "історичному принципу".
За словами М.Азарова, Кабінет Міністрів одержав листа від Єврокомісії, що
підтверджує право уряду ввести квоти на експорт. Прем'єр-міністр пообіцяв, що
завантажене на судна зерно зернотрейдери зможуть безперешкодно вивезти,
незважаючи на квотування.
Кабмін установив квоту на експорт зерна в розмірі 2,7 млн. тонн до кінця
поточного року.
З початку маркетингового року (1 липня) з країни експортовано 5 млн. тонн
зерна, а всього на 26 жовтня в Україні було прибрано 39,5 млн. тонн, що на 9,2%
менше, ніж торік.
Коммерсантъ-Украина
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28.10.2010
Знявши мораторій на продаж землі сільгосппризначення, ми створимо умови для
розвитку сільськогосподарського виробництва - С.Тігіпко
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Для залучення інвестицій у сільське господарство необхідно розблокувати
питання купівлі-продажу землі сільгосппризначення.
Про це лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко заявив 27 жовтня під час
відвідування ТОВ «Агрооб`єднання фермерських господарств «Еліта» у Полтавській
області, передає прес-служба партії «Сильна Україна».
«Ми будемо наполягати на запуску ринку землі. Це крок, що держава повинна
було зробити ще кілька років назад. Тому що, не маючи гарантій, що землю не
відберуть, інвестори не будуть вкладати кошти в розвиток», - відзначив політик.
На його думку, ще одним пріоритетом для держави повинно стати
тваринництво. «Українці споживають імпортне м'ясо. Але інвестиції в технології й
підтримка з боку держави для вітчизняних виробників могли б вирішити цю
проблему», - зауважив політик.
С.Тігіпко підкреслив, що держава повинна підтримувати великотоварні
сільгосппідприємства. Зокрема, мова йде про дешеві кредити. Крім того, потрібно
розвивати інфраструктуру.
«Сьогодні в Україні є дефіцит якісної інфраструктури для зберігання й
транспортування зерна. При тім, що ми маємо достатню кількість фуражного зерна, що
може піти на виробництво комбікормів, важливих для розвитку тваринництва», підкреслив глава «Сильної України».
Апк-інформ
27.10.2010
Уряд може дозволити експорт зерна, що знаходиться в портах, поза квотами
Уряд України може дозволити експорт зерна, що знаходиться в портах, поза
встановленими до 31 грудня цього року квотами, повідомив прем'єр-міністр України
Микола Азаров.
"Уряд вирішує питання про дозвіл на експорт того зерна, яке вже завантажене на
судна", - сказав він, відкриваючи засідання уряду в Києві в середу.
М.Азаров вважає, що рішення уряду про квотування експорту зернових в умовах
ажіотажного попиту на зерно в світі є абсолютно цивілізованою практикою, яку
розуміють і підтримують зарубіжні партнери України.
"Єврокомісія звернулась до уряду з листом, в якому підтвердила наше право
запроваджувати квоти і лише просить швидше організувати прозорий процес надання
квот", - зазначив він.
При цьому глава уряду також повідомив, що Кабмін звернувся до парламенту з
проханням прийняти як невідкладний законопроект про аукціонну реалізацію квот на
експорт зерна.
"Тобто ми пропонуємо операторам зернового ринку прозорий і чесний
конкурентний механізм, будь ласка, ось доступні сьогодні квоти змагайтеся за них", сказав він. За словами М.Азарова, в 2010 році Україна експортувала більше 5 млн тонн
зерна. "Хочу підкреслити, що в поточному році з України вже експортовано більше 5
млн тонн зерна. Тобто, зернові трейдери мали можливість реалізувати свої інтереси в
тій мірі, які дозволяє урожай цього року. Селяни могли отримати кошти необхідні для
проведення осінніх і весняних польових робіт", - сказав він.
Як повідомлялось із посиланням на Українську зернову асоціацію (УЗА), в
портах України через обмеження українським урядом експорту зернових без надання
зернотрейдерам часу для відправлення на експорт товару, що вже надійшов у порти, в
даний час знаходиться 472 тис. тонн зерна.
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Україна ввела до 31 грудня 2010 року квоти на експорт 2,7 млн тонн зерна, у
тому числі на пшеницю 0,5 млн тонн, ячмінь - 0,2 млн тонн, кукурудза - 2 млн тонн,
жито і гречку - по 1 тис. тонн.
Міністерство економіки 20 жовтня почало прийом заявок на отримання ліцензій
на експорт зерна.
За оцінками експертів, Україна в поточному маркетинговому році може
експортувати 12-15 млн тонн зерна.
Інтерфакс-Україна
25.10.2010
Уряд продовжує строк дії обмежень на експорт зернових
Дію квот на експорт зерна з України може бути продовжено до кінця
маркетингового року (30 червня 2011 року), заявив міністр агрополітики Микола
Присяжнюк. "З 90-відсотковою вірогідністю можна сказати, що дія квот буде
продовжена для ячменю, вівса і гречки, з інших культур остаточне рішення буде
прийнято наприкінці грудня", - уточнив він.
Уряд встановив квоту на експорт зернових на період до 31 грудня поточного
року у розмірі 2,7 млн т. Але через те, що механізм їх розподілу все ще не визначений,
митниця блокує експорт. За даними генерального директора агрокомпанії "Волари"
Юрія Гордейчука, минулого тижня вивезти зерно не змогли 27 суден.
Тим часом в уряді обіцяють випустити лише частину зернових. В п'ятницю віцепрем'єр Андрій Клюєв заявив, що завантажене на судна зерно буде дозволено
експортувати найближчим часом. Але незавантажене зерно дозволять вивезти лише
власникам квот. Клюєв також повідомив, що уряд схиляється до ідеї продажу
експортних квот на аукціонах. Перші торги повинні пройти через 10-14 днів.
Зазначимо, що проведення аукціонів вимагає прийняття Верховною Радою поправок до
закону "Про зовнішньоекономічну діяльність", що дають Кабміну таке право.
Втім, експерти не бачать причин для продовження терміну дії квот. До 22
жовтня зернові були обмолочені на 97% площ, урожай склав 39 млн т. І хоча це менше,
ніж прогнозувалося (42 млн т), цього цілком достатньо для задоволення потреб країни
та експорту, вважає директор консалтингової компанії AAA Сергій Наливка. "Урожай
гречки в нинішньому році не нижче торішнього, а жита прибрано навіть більше", говорить директор аналітичного центру "Украгроконсалт" Сергій Феофілов. За його
даними, лише урожай ячменю на 2 млн т менше торішнього - близько 9,3 млн т.
Вжиток цієї культури в Україні складає 3,5-4 млн т.
"Єдине логічне пояснення дій уряду - його домовленості з російським урядом,
який вирішив продовжити заборону на вивезення пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи,
борошна пшеничного і пшенично-житнього до кінця маркетингового року", - говорить
Сергій Наливка.
В минулу п'ятницю про таку заборону заявив прем'єр-міністр РФ Володимир
Путін. На думку пана Наливки, продовження дії обмежень на експорт призведе до
подальшого зниження цін на зернові на внутрішньому ринку, зменшення посівних
площ і може спричинити банкрутство аграрних підприємств. При цьому на ціни в світі
це, швидше за все, не вплине, оскільки світовий ринок вже врахував можливість такого
розвитку подій, вважає пан Феофілов.
Коммерсантъ-Украина
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За оперативним даними Мінагрополітики, на 22 жовтня 2010 р. аграрії
обмолотили 14,2 млн. га площ під зерновими й зернобобовими культурами (97% від
плану) і намолотили 39,1 млн. т зерна. Середня врожайність становить 27,6 ц/га.
За інформацією міністерства, гречка обмолочена з площі 196 тис. га (99%),
намолочено 160 тис. т зерна, середня врожайність - 8,2 ц/га. Просо обмолочено на
площі 83 тис. га (99%), намолочено 127 тис. т зерна, середня врожайність - 15,3 ц/га.
Кукурудза на зерно прибрана з площі 2,2 млн. га (83%), отримано 9,7 млн. т зерна,
середня врожайність - 43,6 ц/га. Рис зібраний з площі 26 тис. га (88%), отримано 143,6
тис. т, середня врожайність - 55,2 ц/га.
Крім того, соняшник прибраний з площі 4,2 млн. га (94%), отримано 6,7 млн. т
насіння, середня врожайність - 16 ц/га. Цукровий буряк прибраний з площі 387 тис. га
(78%), накопано 11,4 млн. т коренеплодів, середня врожайність - 295 ц/га. Соя прибрана
з площі 877 тис. га (83%), отримано 1,4 млн. т насіння, середня врожайність - 15,6 ц/га.
Як повідомлялося раніше, Міністерство аграрної політики України знизило
прогноз валового збору зернових цього року до 38,6 млн. т.
В 2010/11 МР, за уточненими оцінками Мінап, загальна пропозиція зерна
(включаючи перехідні запаси) складе 44,7 млн. т, проти прогнозованих 50 млн. т.
Інформаційна компанія «Проагро»
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Україна: на 22 жовтня 2010 р. аграрії зібрали більше 39 млн. т зерна
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4. ПОДІЇ ІРАР
 Фахівцями ІРАР підготовлено коментар для журналу «Farmer» щодо
відображення питань сільського господарства у проекті Податкового кодексу
України.
 Заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у робочій нараді в
Мінагрополітики з питань розвитку фермерських ринків.
 В ІРАР проведену робочі зустрічі із сторонами, зацікавленими в запровадженні в
Україні досвіду Бразилії щодо залученню ресурсів для фінансування сільського
господарства під заставу майбутнього врожаю.
 Заступником директора ІРАР Корінцем Р.Я. підготовлено коментар щодо спроб
запровадження окремого земельного іпотечного банку в Україні.
 Заступником директора ІРАР Корінцем Р.Я. підготовлено та передано
Мінагрополітики коментар до проекту Закону України «Про обіг земель
сільськогосподарського призначення».
 У міністерстві аграрної політики України 26 жовтня 2010 року відбулося
засідання робочої групи із розробки земельного законодавства, у роботі якої
прийняв участь заступник директора ІРАР Корінець Р.Я.
 Заступником директора Корінецем Р.Я. проведено консультації з VRIAN projects
B.V.
(Netherlands)
щодо
запровадження
проекту
на
підтримку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
 Заступником директора ІРАР Корінецем Р.Я. надано консультації Програмі
розвитку та інтеграції Криму (ПРІК ПРООН) щодо підготовки конференції з
питань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у Криму.
 Експертом ІРАР Сеперович Н.В. підготовлено останню версію Проекту
Постанови КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми
розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2011-2015 роки».
 Експертом ІРАР Сеперович Н.В. надано консультації НААНУ з питань
перспективи розвитку галузі молочного скотарства та можливі фінансові
інструменти державної підтримки до 2020 року.
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
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ПРОЕКТ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ВИСУВАЄ НОВІ
ВИКЛИКИ ВІТЧИЗНЯНОМУ ТВАРИННИЦТВУ
Сеперович Н.В.
експерт ІРАР, кандидат економічних наук
Проектом Податкового кодексу України у Прикінцевих положеннях (пункт 7)
передбачено збереження виплат ПДВ у вигляді дотацій постачальникам молока і
худоби на переробні підприємства до 1 січня 2015 року. Проте, є важливий додаток до
цього.
Так, проектом, зокрема визначено наступне: «тимчасово до 1 січня 2015 року
сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними
підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну
продукцію, молочну сировину, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі
спрямовується
виключно
на
виплату
дотацій
сільськогосподарським
товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій
вазі.
Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається
Кабінетом Міністрів України.
Зазначена норма призупиняється, коли у Законі про Державний бюджет
України на відповідний рік передбачено, що сума податку на додану вартість, що
сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за
реалізовані ними молоко та молочну продукцію, молочну сировину, м’ясо та
м’ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі
(шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду
державного бюджету з подальшим використанням її у такій пропорції: 70 відсотків на здійснення доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, 30 відсотків на фінансування на зворотній основі будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів»ю
Стосовно приведеної вище норми в суспільстві відбувається постійна дискусія,
до якої ми також вже залучалися (випуск бюлетеня №21(10) від 20 серпня 2010 року).
Проте, зараз виникла необхідність додатково прокоментувати запропоновані норми
цього законопроекту.
Погоджуємося з висновками експертів Українського клубу аграрного бізнесу,
які вважають, що запропоновані зміни дозволять виробникам молока отримувати від
800 до 1600 грн. на корову в рік, тоді як в умовах існуючої системи підтримки через
механізм дотації ПДВ в розрахунку на корову в рік можемо отримати вдвічі більше, в
залежності від реалізованого обсягу молока.
Крім того, важливим аргументом, який приводиться різними експертами
молочного ринку є те, що з року в рік продуктивність молочних корів підвищується,
тому важливо й надалі продовжувати стимулювати нарощування продуктивності, а,
отже, необхідно мати прив’язку до такого показника. На нашу думку, запропонований
механізм підтримки розвитку молочного скотарства, який передбачено проектом
Податкового кодексу України, такі ініціативи гальмує. Результатом таких дій може
стати зниження продуктивності худоби та погіршення якості молочної сировини.
Також важливим аргументом не на користь запропонованих нововведень у
законодавстві стосовно підтримки молочного сектору держави, є те, що запропоновані
норми потребуватимуть додаткового адміністрування дотацій з боку держави при їх
розподілі. При цьому всі приватні дрібні господарства, у тому числі особисті селянські
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господарства (ОСГ) зобов’язані будуть мати персональні банківські рахунки, що також
є малореально.
На нашу думку, в умовах обмежених можливостях бюджетного фінансування
податкова підтримка виробників молока (через механізм виплати ПДВ як дотації) є
більш реальним, ніж за умови, коли ця сума коштів буде розподілятися із спеціального
фонду державного бюджету з подальшим використанням за визначеним призначення.
Загалом цих коштів виробники молока можуть не отримати взагалі, або отримати не в
повному обсязі. Держава таким чином планує перекласти ризики на плечі 2 млн. сімей,
в яких основним джерелом формування сімейного бюджету є надходження коштів від
зданого молока.
Слід зазначити, що з огляду на перспективу розвитку молочної галузі
економічно недоцільно підтримувати особисті селянські господарства у існуючій
формі, коли вони утримують 1-2-3 корови, застосовуючи багато ручної праці. За таких
умов якості молока досягти неможливо. Необхідні кроки, які б спонукали ОСГ
трансформуватися у фермерські, приватні та інші форми господарювання з утриманням
не менше 15-20 корів. При цьому з боку держави більш ефективним вкладання грошей
у розвиток молочного сектору мають бути наступні напрямки:
 сприяння формуванню та розвитку обслуговуючих кооперативів;
 інвестування державних коштів в обладнання для утримання, доїння і
зберігання молока;
 компенсація державою вартості ідентифікації худоби для ОСГ.
Такі заходи допоможуть ОСГ розвивати більш конкурентоспроможне
виробництво молока за рахунок підвищення його якості, збільшення продуктивності
худоби, яка утримується в них.
Для крупних товарних господарств з боку держави слід передбачити програми з
компенсації довгострокових кредитів виключно за закупівлю племінної худоби та
обладнання для молочних комплексів; стимулювання отримання земельних ділянок та
дозвільних документів при будівництві тваринницьких комплексів.
Таким чином, вважаємо, що зміна механізму підтримки розвитку молочного
сектору, яка передбачається проектом Податкового кодексу України, є передчасною,
що може негативно позначитися на формуванні сприятливого інвестиційного
середовища для розвитку галузі в цілому. Потрібні шукати інші підходи.
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