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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 9 грудня 2010 року № 1098/2010
Про звільнення М.Присяжнюка з посади
Міністра аграрної політики України
Звільнити ПРИСЯЖНЮКА Миколу Володимировича з посади Міністра
аграрної політики України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 9 грудня 2010 року № 1114/2010
Про призначення М.Присяжнюка
Міністром аграрної політики та продовольства України
Призначити ПРИСЯЖНЮКА Миколу Володимировича Міністром аграрної
політики та продовольства України.
www.president.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2010 р. № 1118
Про внесення зміни до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19
квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193; Офіційний вісник України,
2004 р., № 2, ст. 47; 2010 р., № 55, ст. 1867), доповнивши його пунктом 7 такого змісту:
“7. Не підлягають згідно із Законом України «Про землі енергетики та правовий
режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» відшкодуванню збитки, завдані
власникам та користувачам земельних ділянок, розташованих у межах спеціальних зон
об’єктів енергетики внаслідок недотримання ними обмежень щодо використання таких
земельних ділянок, встановлених зазначеним Законом.».
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 грудня 2010 р. № 1103
Про внесення змін до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів
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Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через
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механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 серпня 2010 р. № 794, зміни, що додаються.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2010 р. № 1103
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів
1. У пункті 3:
1) у підпункті 2:
абзац перший після слів і цифр “у 2010 році” доповнити словами “, відсотки за
користування якими нараховані і сплачені у поточному році”;
в абзаці другому слова “у поточному році” виключити;
абзац шостий після слова “зерна” доповнити словами “та борошна”;
2) підпункт 3 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
“хлібопекарським підприємствам для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею
зерна та борошна для виробництва хліба та хлібобулочних виробів;”.
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
3) в абзаці дев’ятому підпункту 4 слово “роках” замінити словами “та поточному
роках”;
4) абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:
“сільськогосподарським підприємствам та підприємствам агропромислового
комплексу — для покриття витрат, пов’язаних з будівництвом виробничих приміщень,
тваринницьких і птахівничих комплексів, а також сховищ для зберігання зерна, овочів
та фруктів;”.
2. У пункті 4:
1) друге речення абзацу першого після слів “в іноземній валюті” доповнити
словами і цифрами “у 2009 та поточному роках”, а після слова “птиці” — словами “,
нової сільськогосподарської техніки та обладнання іноземного виробництва, аналоги
яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України
переліком”;
2) друге речення абзацу третього виключити.
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3. Пункт 10 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
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У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
4. Абзац перший пункту 12 після слів “за відповідний період” доповнити
словами “з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок
бюджетних коштів,”.
www.kmu.gov.ua
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«довідки банків, у яких відкриті рахунки підприємства, про відсутність
(наявність) боргових зобов’язань за кредитами.».
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
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МІНІСТЕРCТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
07.12.2010
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
Законопроект розроблено з метою встановлення повноважень Кабінету
Міністрів України щодо здійснення комплексу адміністративних заходів, спрямованих
на упередження чи зупинку спекулятивного або узгодженого встановлення цін
продавцями та/або покупцями сільськогосподарської продукції (товарів), які не
віднесені цим Законом до об’єктів державного цінового регулювання.
Також метою прийняття зазначеного законопроекту є визначення правових
підстав для отримання товарними біржами висновків про відповідність вимогам
стосовно надання послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу
сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних
потреб, погашення податкової заборгованості, а також з укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів.
Основним завданням законопроекту є визначення повноважень Кабінету
Міністрів України в частині затвердження Порядку надання товарним біржам висновку
щодо відповідності вимогам
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України» розроблений Міністерством аграрної
політики України з метою визначення правових підстав для отримання товарними
біржами висновків про відповідність вимогам стосовно надання послуг з укладення та
реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для
державних та регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також з
укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів.
Основним завданням законопроекту є визначення повноважень Кабінетом
Міністрів України в частині затвердження Порядку надавання товарним біржам
висновку щодо відповідності вимогам.
Законопроект розміщено на WEB-сайті Міністерства аграрної політики України.
Зауваження та пропозиції до проекту можна направляти у двотижневий термін:
Департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики
України за адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 та на електронну адресу:
sayko@minapk.kiev.ua
Державному комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва за адресою: 01011, м. Київ, вул.. Арсенальна, 9/11, електронна адреса –
www@dkrp.gov.ua
Статтею 17-1 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства
України” визначено, що центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення
реалізації державної аграрної політики надає безоплатно товарним біржам висновок
щодо відповідності вимогам стосовно надання послуг з укладення та реєстрації угод
купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та
регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також з укладення та
реєстрації зовнішньоекономічних контрактів.
Однак стаття 17-1 вищезазначеного Закону України не повною мірою відповідає
вимогам статті 4 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності” щодо встановлення умов отримання документа дозвільного характеру.
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Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну
підтримку сільського господарства України” (далі – законопроект) підготовлено з
метою виконання вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності” та визначення законодавчих підстав для надання товарним біржам
висновків про відповідність вимогам щодо надання послуг з укладення та реєстрації
угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних
та регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також з укладення та
реєстрації зовнішньоекономічних контрактів.
Вищезазначеним законопроектом передбачається внесення змін до підпунктів
17-1.2 та 17-1.3 статті 17-1 Закону України, де запропоновано, що висновок щодо
відповідності вимогам видається на 5 років та контролюючим органом є над
господарською діяльністю товарних бірж центральний орган виконавчої влади з питань
забезпечення реалізації державної аграрної політики, відповідно до вимог статті 4
Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Крім того, законопроектом передбачається внесення змін до підпункту “ґ”
пункту 17-1.3 статті 17-1 цього Закону України стосовно надання права Кабінету
Міністрів України визначати розмір власних активів, за наявністю яких товарна біржа
може отримати висновок щодо відповідності вимогам.
Ці зміни дозволять Кабінету Міністрів України затвердити Порядок надання
товарним біржам висновку щодо відповідності вимогам стосовно надання послуг з
укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і
продовольства для державних та регіональних потреб, погашення податкової
заборгованості, а також з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів та
будуть сприяти впорядкуванню господарської діяльності суб’єктів біржового ринку,
забезпеченню умов зростання експорту сільськогосподарської продукції, збільшенню
внутрішнього попиту на зерно та стабілізації цін на нього.
Одночасно прийняття цього законопроекту дозволить створити умови для
гарантування продовольчої безпеки держави за рахунок запровадження системного
моніторингу експорту сільськогосподарської продукції за рахунок щоденного надання
інформації товарними біржами, які отримали висновок про відповідність, щодо обсягів
укладених зовнішньоекономічних контрактів.
www.minagro.gov.ua
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3. ПРОГРЕС ЗАКОНОДАВЧИХ РЕФОРМ В РАМКАХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СОТ:
ЖОВТЕНЬ - ЛИСТОПАД
Згідно із дорученням Кабінету Міністрів України №53215/2/1-10 від 3
вересня 2010 року Держспоживстандарт своїм наказом від №426 від 22 вересня
2010 року виключив з переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації
сир, маргарин, рослинні олії, спреди, вершкове масло, шоколадні цукерки,
продукцію з м'яса, ковбасу, консерви, соки, чай і каву. Наказ набрав чинності з 22
жовтня 2010 року.
Цей наказ Держспоживстандарту був прийнятий з метою скасування
дублювання контролю за харчовими продуктами на виконання зобов'язань, прийнятих
Україною при вступі в СОТ (Законом №250-VI від 10 квітня 2008 р. Верховна Рада
України ратифікувала Протокол про вступ України до СОТ).
В рамках Протоколу Україна взяла на себе зобов'язання, що
Держспоживстандарт не буде регулювати імпорт сільськогосподарської продукції із
країн-членів СОТ і видасть наказ, який набере чинності із часу вступу України до СОТ,
і відмінить будь-які свої повноваження відносно тестування або сертифікації будьякого харчового продукту, що імпортується. В результаті цього харчові продукти, що
імпортуються, будуть підлягати випробуванню контролю тільки з боку санітарної або
ветеринарної служби відповідно до їх компетенції.
Для належної імплементації зобов'язань, передбачених у названому Протоколі,
та положень угод СОТ Кабмін прийняв розпорядження №1381-р від 30 жовтня 2008 р. і
№1570-р від 17 грудня 2008 р. Зазначені документи передбачають розробку
нормативно-правових актів Кабміну та інших центральних органів виконавчої влади у
різних сферах, які б забезпечили не тільки ефективне дотримання Україною
зобов'язань, взятих у рамках вступу до СОТ, але й створили б дієві механізми контролю
імпортованої і вітчизняної продукції, які б не суперечили правилам членства в СОТ, в
тому числі, гармонізації законодавства України у сфері стандартизації, технічного
регулювання, якості та безпеки харчової продукції, держконтролю і нагляду за
харчовою продукцією. Проте, як вважають в МінАП України, зазначені заходи
відповідальними виконавцями не були реалізовані, тому після скасування значного
переліку харчових продуктів, що підлягають обов'язковій сертифікації, будуть створені
сприятливі умови для надходження на внутрішній ринок України неякісної продукції
імпортного походження, у зв'язку з чим значна частина вітчизняних виробників
стурбовані можливим збільшенням надходжень неякісної імпортованої харчової
продукції.
Тому при скасування сертифікації, допускають в Мінагрополітики, можливо
загострення проблем з якістю харчової продукції. У той же час, матиме місце деяке
зниження вартості продукції, сертифікацію якої скасували, за рахунок виключення
накладних
витрат,
пов'язаних
з
отриманням
сертифікатів
якості.
Сертифікат видається в середньому строком на 2 роки і його вартість становить 6-10
тисяч гривень за один вид продукції. Складовими сертифікації є проведення самих
робіт з сертифікації та виконання досліджень продукції, що сертифікується. Крім того,
за відсутності на підприємстві сертифікованої системи управління якістю, додатково
проводиться обстеження виробництва, яке коштує
5-7 тисяч гривень.
«На наш погляд, скасування обов'язкової сертифікації харчових продуктів в Україну
повинні передувати підвищення відповідальності виробників (постачальників) за
виробництво (ввезення) неякісної продукції, запровадження жорсткого контролю за
якістю продукції в роздрібних точках, а також скасування технічних умов, що
погіршують якість і які реєструються з порушеннями діючих вимог. Такі кроки
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дозволили б значно ефективніше захищати права споживачів» , - переконані у
Мінагрополітики.
Ліга. Новини
Міністерство аграрної політики України планує впровадити на 3-5 років
подвійні стандарти якості сільськогосподарської продукції: українські і європейські.
Про це повідомив Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк.
«Гармонізація санітарних і фітосанітарних стандартів зі стандартами ЄС для нас дуже
важлива. Оскільки, наприклад, стандарти по молоку, зараз у ЄС стандарти високі, у
Білорусі й Росії ще вище. Тобто, у нас найнижчі стандарти, - сказав Міністр. - Що може
відбутися, якщо ми через місяць уведемо нові стандарти? Може відбутися катастрофа. І
позиція наша така, і ЄС нас підтримав, - це введення двох стандартів паралельних.
Наприклад, протягом 3-5 років будуть діяти два стандарти: європейський і
український».
www.izvestia.com.ua, 14.11.2010
Народний депутат України Тетяна Бахтєєва пропонує Верховній Раді прийняти
за основу проект закону про внесення змін до Закону України «Про безпечність та
якість харчових продуктів» щодо реалізації на агропродовольчих ринках продукції
домашнього виробництва й подвірного забою. Основною метою прийняття зазначеного
законопроекту є зведення до мінімуму кількості актів з одного питання й, відповідно,
зменшення витрат коштів державного бюджету України на їх виконання. Крім того,
передбачається забезпечити систему організованої заготівлі молока й забою тварин від
господарств населення на базі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
шляхом належного ветеринарного контролю, який включає дотримання вимог
ветеринарно-санітарних норм щодо отримання молочної й м'ясної сировини,
передзабійного стану, забою й сертифікації продукції тваринного походження.
АПК-ІНФОРМ, 16.11.2010
Міністерство аграрної політики України пропонує адаптувати стандарт на
українську рослинну олію. Зокрема, пропонується адаптувати нормативно-правові акти
України до вимог законодавства держав-членів ЄС у частині встановлення
максимального рівня ерукової кислоти в оліях, жирах та їх сумішах, призначених для
споживання людиною, і в харчових продуктах, що містять олії та жири.
Про це йдеться в проекті наказу Мінагрополітики «Про встановлення
максимального рівня ерукової кислоти в оліях, жирах та їх сумішах, призначених для
споживання людиною, та в харчових продуктах, що містять олії та жири»,
обнародуваному на офіційному сайті міністерства.
АПК-ІНФОРМ, 08.11.2010
З 19 жовтня в Україні діє режим квотування зерна. Відповідна постанова
опублікована в газеті «Урядовий кур'єр», а значить офіційно набула чинності.
Нагадаємо, що квота виділена в наступних обсягах: 2 млн. тонн кукурудзи, 0,5 млн.
тонн пшениці, 200 тис. тонн ячменю й по 1 тис. тонн жита й гречки можуть бути
вивезені до 31 грудня 2010 року. Порядок розподілу квот - пропорційний.
УкрАгроКонсалт, 19.10.2010

Випуск
№36 (25)
11 грудня
2010 року

Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк не очікує санкцій
Світової організації торгівлі (СОТ) за введення Україною квотування експорту зерна.
Про це він заявив на брифінгу 15 жовтня. За його словами, як вимоги СОТ, так і
резолюція ООН передбачають введення країною певних обмежень на експорт товарів,
якщо цього вимагає внутрішня продовольча безпека.
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Раніше заступник Торговельного представника США Міріам Сапіро заявила про
те, що введення квот на експорт зерна ставить під питання надійність України як
постачальника зерна, а також може вступити в протиріччя із зобов'язаннями України як
члена СОТ.
АПК-Інформ, 18.10.2010
Кабінет міністрів України узгодив порядок державної реєстрації генетично
модифікованих організмів (ГМО) - джерел кормів, кормових добавок і ветеринарних
препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням. Про це йдеться
в Постанові №919 від 12 жовтня 2010 р. Наголошується, що держреєстрацію ГМО
проводить Держкомветмедицини. Реєстрація проводиться безкоштовно строком на 5
років шляхом внесення до Державного реєстру генетично модифікованих організмів –
джерел кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, які містять такі організми
або отримані з їх використанням.
АПК-ІНФОРМ, 14.10.2010
Фітосанітарні процедури, що проводяться в Україні, у майбутньому можуть бути
визнані еквівалентними європейським. Таку думку висловив Голова української
переговорної групи по створенню Зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським союзом
(ЄС) заступник Міністра економіки Валерій П’Ятницькій. Він також повідомив, що вже
під час наступного раунду переговорів може бути завершене узгодження розділу про
держзакупівлі. Він також відзначив, що успіхи в 13-му раунді переговорів про
створення ЗВТ між Україною і ЄС є результатом тривалої й планомірної роботи. «Якби
не було просування раніше, то ніякого дива ось зараз теж не відбулося б. В угоді багато
розділів, півтора десятки. По кожному паралельно йде робота. І мені здається, що наші
європейські колеги поступили не зовсім коректно, коли заявили, що в нас узгоджено
лише чотири розділи за два роки. Так скільки ж нам знадобиться років, щоб
погоджувати все останнє? Насправді в нас іде паралельний процес, і ми досягли по
кожному розділу певного рівня. Десь це може бути 70%, десь 80% або навіть 90%», В.П’Ятницькій.
Інтерфакс-Україна, 15.10.2010
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про припинення
антидемпінгового розслідування щодо імпорту до України половин та четвертин курей
свійських, а також ніжок і їх частин зі США й Федеративної Республіки Бразилія.
За результатами розгляду, керуючись положеннями п. 6 ст. 5 Закону України
«Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», ухвалено
рішення №238/2010/4402-40 «Про припинення антидемпінгового розслідування щодо
імпорту до України половин і четвертин курей свійських, а також ніжок і їх частин
походженням із США і Федеративної Республіки Бразилія» без застосування
антидемпінгових заходів.
АПК-ІНФОРМ, 11.10.2010

Випуск
№36 (25)
11 грудня
2010 року

-9-

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

4. ПОДІЇ, ФАКТИ
10.12.2010
Присяжнюк призначений міністром аграрної політики і продовольства України
Президент України Віктор Янукович призначив Миколу Присяжнюка міністром
аграрної політики і продовольства України. Про це говориться в Указі президента
№1114/2010. Указом №1098/2010 від 9 грудня 2010 р. М.Присяжнюк звільнений з
посади міністра аграрної політики України.
При цьому президент створив Міністерство аграрної політики і продовольства
України і Державну інспекцію сільського господарства України, реорганізувавши
Міністерство аграрної політики України.
Крім того, відповідно до указу, Міністерство економіки буде реорганізовано в
Міністерство економічного розвитку й торгівлі.
Також президент об'єднав Мінпаливенерго і Мінвуглепром у Міністерство
енергетики й вугільної промисловості.
На базі Міністерства транспорту і зв'язку буде створене Міністерство
інфраструктури, Державна автотранспортна служба, Державна авіаційна служба,
Державна служба зв'язку і Державна служба морського і річкового транспорту України.
Міністерство культури і туризму реорганізовано в Міністерство культури і
Державне агентство з питань кіно.
На базі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи президент організував
Міністерство надзвичайних ситуацій, створивши також Державну службу гірського
нагляду та промислової безпеки, Державне агентство по керуванню зоною відчуження
та Державну інспекцію техногенної безпеки України.
Створено Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, утворене на базі
Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту.
На базі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
глава держави створив Міністерство екології та природних ресурсів, Державну
екологічну інспекцію та Державну службу геології та надр.
Президент також об'єднав міністерства регіонального розвитку, будівництва та
з питань житлово-комунального господарства в Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
У результаті реорганізації Міністерства праці та соціальної політики створене
Міністерство соціальної політики і Державна інспекція України з питань праці.
В той же час, президент ліквідував Міністерство промислової політики,
доручивши створити на його базі Державне агентство по керуванню державними
корпоративними правами.
Апк-інформ
10.12.2010
Громадські організації АПК України призивають Кабмін збільшити фінансування
галузі з бюджету-2011

Випуск
№36 (25)
11 грудня
2010 року

Громадські організації АПК України призивають Кабінет Міністрів переглянути
плановане в обсязі 10,7 млрд. грн. фінансування галузі з державного бюджету на 2011
р. Відповідний лист прем'єр-міністру України Миколі Азарову направили 14 галузевих
громадських організацій.
Зокрема, аграрії вважають за необхідне збільшити підтримку галузі із загального
фонду держбюджету з передбачених у проекті 690 млн. грн. до 5,5 млрд. грн.
«Вимагаємо збільшення видатків із загального бюджету до 5,5 млрд. грн. За
таких умов з'явиться можливість направити зусилля на поліпшення ситуації в
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молочному, м'ясному скотарстві й свинарстві, налагодити відшкодування суб'єктам
господарювання витрат на будівництво тваринницьких ферм і комплексів в обсязі 1
млрд. грн.», - говориться в листі.
Зокрема, аграрні громадські організації просять виділити 1,8 млрд. грн. на
здешевлення кредитів підприємствам АПК, 300 млн. грн. - на створення оптових ринків
сільськогосподарської продукції, 160 млн. грн. - на часткову компенсацію вартості
сільськогосподарської техніки, 200 млн. грн. - на надання в лізинг худоби і техніки, 100
млн. грн. - на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
У листі також відзначається, що Податковий кодекс припускає виділення
фінансової допомоги на 1 корову за рахунок сплати ПДВ за продані на переробку
молоко й м'ясо. Однак у проекті Державного бюджету на 2011 р. виплата таких дотацій
не передбачена.
Аграрії також пропонують дотримати діючого порядку сплати 1% збору на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та передбачити орієнтовний обсяг
цих надходжень 735 млн. грн. У державному бюджеті на 2010 р. на фінансування АПК
передбачено 10,6 млрд. грн.
Апк-інформ
10.12.2010
Громадські організації АПК України заявляють про необхідність термінового
скасування квотування експорту кукурудзи
Громадські організації АПК України вважають за необхідне терміново скасувати
квотування експорту кукурудзи через її надлишок на внутрішньому ринку. Про це їхні
представники заявили на прес-конференції 10 грудня.
«Ми категорично проти квотування експорту кукурудзи», - заявив президент
Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко.
Він вважає, що через обмеження вивозу цієї культури ціна на неї станом на 8
листопада на 570 грн/т була нижче, ніж могла б бути при вільному експорті.
Як повідомив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України
Микола Миркевич, в цей час фермери зазнають труднощів з реалізацією кукурудзи
через низький попит на неї. На його думку, така ситуація приведе до зменшення
зернового клина під урожай 2011 р.
«Зараз не просто впала ціна на зерно, зараз ніхто нічого не купує», - підтвердив
слова президента АФЗУ глава Аграрного союзу України Геннадій Новиков.
За його підрахунками, близько 3 млн. тонн кукурудзи, які необхідно вивезти із
країни, будуть «давити» на ринок. При цьому в аграріїв немає ресурсів для
стримування продажу до більш сприятливої цінової ситуації.
Експерти підкреслюють, що Україні необхідно експортувати кукурудзу зараз,
оскільки навесні ціни на світовому ринку на неї будуть ще нижче.
Апк-інформ
10.12.2010
Мінагрополітики України: на 9 грудня 2010 р. у хорошому та задовільному стані
перебувало 92,5% посівів озимих культур
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11 грудня
2010 року

За інформацією Мінагрополітики України, на 9 грудня 2010 р. сходи озимих
культур на зерно збереглися на площі 8171,4 тис. га, що становить 99,7% від загальної
посівної площі.
Так, сходи озимої пшениці і тритикале збереглися на площі 6632,4 тис. га (або
99,7% до площі сівби), жита - на 322,7 тис. га (99,8%), ячменя - на 1213,3 тис. га
(99,1%). Сходи озимого рапсу збережені на 99,9% посівної площі, або 1033,2 тис. га.
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На звітну дату в хорошому і задовільному стані перебувають 92,5% посівів
озимих культур, у т.ч. пшениці й тритикале - 92,7%, жита - 97,1%, ячменя - 89,3%;
посівів рапсу - 89,4%.
Інформаційна компанія «Проагро»
09.12.2010
Європа не хоче пускати українську с/г продукцію на свої ринки - О. Бахматюк
Незважаючи на досить високу якість української продукції, Європа не пускає її
на свої ринки. Про це під час круглого стола на тему: «2012 стане першим роком
світової продовольчої кризи. Чи зможе Україна стати реальним гравцем на світовому
ринку продовольства» заявив глава ради директорів компанії «Авангард» О. Бахматюк.
«Європа, звичайно, перебуває на більше високому рівні стандартизації, але
варто враховувати, що в Європі немає великих агрохолдингів», - відзначив О.
Бахматюк. Тому, за його словами, конкурувати з нашими підприємствами для
європейців було б складно.
«Тому, Європа позиціонує себе, захищаючи свій ринок. Пам`ятаєте
непідтверджену інформацію про те, що наша експортна кукурудза мала якісь хімікати.
Це, по суті, боротьба за ринки», - додав він. За словами О. Бахматюка, Європі
доводиться застосовувати такі методи інформаційної війни, оскільки їхнє сільське
господарство дотаційне, в той час як в Україні - дотацій в аграрному секторі практично
немає.
Директор по розвитку і взаємодії з інвесторами агропромхолдингу «АстартаКиїв» М. Ковальский позитивно оцінив якість вітчизняного аграрного ринку. «Ми,
приміром, їмо цукор найвищої якості. Звичайно, є питання по інвестиціях, що
стосуються підвищення якості продукту. Наприклад, 80% молока й молочної продукції
виготовляється домашнім господарством. І лише невелика частина провадиться
компаніями. На відміну від наших спогадів з дитинства про те, що в бабусі молоко саме
смачне, варто говорити, що якість молока від індивідуального господарства, набагато
гірша, ніж поставляють аграрні холдинги. Є успішні приклади, коли компанії
вкладають інвестиції в створення молочних комплексів, і там якість молока навіть
краще, ніж у Європі», - відзначив він.
Інформаційна компанія «Проагро»
9.12.2010
ЄС має намір створити зону вільної торгівлі з Україною до 2013 р.

Випуск
№36 (25)
11 грудня
2010 року

Європейська комісія вважає, що зона вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною може
бути створена вже до 2013 р. Про це в Брюсселі заявив представник Єврокомісії,
близький до переговорів про створення ЗВТ.
«Для створення глибокої і всебічної зони вільної торгівлі потрібна тільки
ратифікація Європарламенту і Верховної Ради України. Таким чином, ця угода зможе
набути чинності у 2013 році», - сказав представник Єврокомісії.
Він відзначив, що це - оптимістичний прогноз, що може здійснитися у випадку,
якщо сторонам удасться зберегти нинішній темп переговорного процесу.
За його словами, незважаючи на те, що угода про зону вільної торгівлі є
частиною угоди про асоціацію, вона зможе набути чинності відразу після ратифікації
угоди про асоціацію Європарламентом, не чекаючи ратифікації країнами-членами
Європейського Союзу.
Представник Єврокомісії також відзначив, що європейська сторона стурбована
ситуацією з бізнес-кліматом в Україні. «Необхідно вирішити проблеми митниці,
корупції, захисту інвесторів», - відзначив чиновник.
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Як повідомлялося раніше, Україна і ЄС почали переговори про угоду про
асоціацію в 2007 р. На початку 2008 р. сторони почали переговори про угоду про зону
вільної торгівлі, що повинна стати частиною угоди про асоціацію.
Україна і Євросоюз планують завершити переговори про ЗВТ до літа 2011 р.
«УНІАН»
09.12.2010
У Україні ціна на цукор підвищуватися не буде – М. Азаров
Ціна на цукор в Україні підвищуватися не буде. Про це в інтерв'ю телеканалу
"Рада" повідомив прем'єр-міністр України М. Азаров. При цьому він додав, що в
Держрезерв закуплені необхідні обсяги цукру, і немає ніяких економічно
обґрунтованих причин для підвищення ціни на цукор.
М. Азаров призвав громадян більше довіряти урядовим прогнозам і менше
прислухатися до думки так званих експертів, які дуже часто не володіють достатньою
інформацією і їхні прогнози є суб'єктивними.
«Люди більше повинні довіряти уряду, оскільки він несе відповідальність, у
тому числі і за прогнози. От якщо уряд зробить хоча б один раз прогноз невірно, йому
не будуть вірити. Тому ціна урядових прогнозів досить висока, - повідомив М. Азаров.
При цьому він привів приклад з тим, що деякі експерти прогнозують падіння
курсу гривні стосовно долара. Він підкреслив, що ця інформація не відповідає
дійсності, оскільки валютні резерви України з початку року виросли на третину й
практично повернулися на докризовий рівень. Тому ніяких причин для девальвації
національної грошової одиниці немає.
«Укрінформ»
07.12.2010
В Україні необхідно створити єдину інформаційну базу митної і податкової служб
– М. Азаров
Прем'єр-міністр України М. Азаров вважає, що в Україні необхідно створити
єдину інформаційну базу митної і податкової служб України. Про це він заявив 6
грудня 2010 р. у ході зустрічі з делегацією Міністерства фінансів Грузії.
«Ми домагаємося, щоб була створена єдина інформаційна база податкової й
митної служб», - сказав М. Азаров у ході розмови з начальником служби доходів
Мінфіну Грузії Г. Цхая.
Глава українського уряду підкреслив, що така система дозволить уникнути
корупції, а також створить умови для швидкого відшкодування податку на додану
вартість.
Разом з тим, начальником служби доходів Мінфіну Грузії повідомилось, що
митні служби Грузії й України вже підписали договір про співробітництво й обмін
інформацією, що дозволить українській стороні більш детально вивчити і якщо буде
потреба застосовувати досвід, накопичений Грузією в сфері організації роботи митної
служби.
Інформаційна компанія «Проагро»
07.12.2010
КМУ вніс гречану крупу в перелік об'єктів державного цінового регулювання
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КМУ вніс гречану крупу в перелік об'єктів державного цінового регулювання на
період з 1 січня по 30 червня 2011 р. Про це говориться в постанові КМУ №1102 від 29
листопада 2010 р.
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Варто нагадати, що в перелік об'єктів державного цінового регулювання також
входять: пшениця тверда, пшениця м'яка, меслин, жито озиме і ярове, ячмінь, борошно
пшеничне та житнє, цукор-пісок, кукурудза, молоко сухе і масло вершкове.
Інформаційна компанія «Проагро»

Випуск
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11 грудня
2010 року
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 8 грудня 2010 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. в якості експерта
проекту ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та
європейської політики добросусідства в сільському секторі виступив із
доповіддю «Державно-приватне партнерство – можливі сфери застосування в
аграрному секторі» на круглому столі «Державно-приватне партнерство в
Україні: практика застосування та перспективи розвитку».
 9 грудня 2010 року в Інституті аграрної економіки відбулася науково-практична
конференція «Актуальні питання становлення та розвитку земельних відносин в
Україні», участь у якій прийняв заступник директора ІРАР Корінець Р.Я.

БЮЛЕТЕНЬ
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5. ПОДІЇ ІРАР
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6. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
Правові проблеми стандартизації
харчової і сільськогосподарської продукції
Колісник В. П.,
експерт ІРАР
У підвищенні якості продукції особливо важливу роль відіграє стандартизація.
Правові та організаційні засади стандартизації, з одного боку, начебто й спрямовані на
забезпечення єдиної технічної політики в цій сфері, а з іншого – є причиною низки
проблем.
Одна із головних – використання у законодавчих та нормативно-правових актах
України різних визначень та тлумачень термінів «стандарт» та «технічний регламент».
Термін «стандарт» визначено у 4 законодавчих та нормативно-правових актах
(Закони України «Про стандартизацію», «Про ветеринарну медицину», «Про
безпечність та якість харчових продуктів», Угода про технічні бар’єри в торгівлі), а
термін «технічний регламент» - в 6 законодавчих та нормативно-правових актах
(Закони України «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про підтвердження відповідності»,
«Про ветеринарну медицину», Угода про технічні бар’єри в торгівлі).
Закон України
(нормативно-правовий
акт)
Закон України «Про
стандартизацію» (ст.1),
17 травня 2001 року
№ 2408-III

Закон України «Про
ветеринарну» медицину
(ст.1)
25 червня 1992 року
№ 2498-XII;

Випуск
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Визначення терміну «Стандарт»

Визначення терміну «Технічний
регламент»

Стандарт - документ, розроблений
на основі консенсусу та
затверджений уповноваженим
органом, що встановлює призначені
для загального і багаторазового
використання правила, інструкції або
характеристики, які стосуються
діяльності чи її результатів,
включаючи продукцію, процеси
або послуги, дотримання яких є
необов'язковим. Стандарт може
містити вимоги до термінології,
позначок, пакування, маркування чи
етикетування, які застосовуються
до певної продукції, процесу чи
послуги;
Стандарт - документ, розроблений
на основі консенсусу та
затверджений уповноваженим
органом, що встановлює призначені
для загального та багаторазового
використання правила, інструкції або
характеристики, які стосуються
діяльності чи її результатів,
включаючи продукцію, процеси або
послуги, дотримання яких не є
обов'язковим. Стандарт не містить
вимог щодо безпечності товару,
встановлених ветеринарносанітарними заходами, та може
включати або бути цілком
присвячений вимогам щодо
позначення, упаковки,
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Закон України «Про
безпечність та якість
харчових
продуктів»(ст.1)
23 грудня 1997 року
№ 771/97-ВР;

Угода про технічні
бар'єри у торгівлі (ст.15,
додаток 1), 15.04.94,
Офіційний вісник
України вiд 12.11.2010 2010 р.,
№ 84, стор. 375,
стаття 2989.

Закон України «Про
забезпечення санітарного
та епідемічного
благополуччя
населення» (ст.1)
24 лютого 1994 року
№ 4004-XІІ ( Введено
згідно із Законом
№ 3078-ІV
від 15.11.2005 )
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Закон України «Про
стандарти, технічні
регламенти та процедури

маркування та етикетування товару
чи процесу, а також вимогам до
термінології, яка вживається щодо
процесу, товару чи послуги.
Стандарт - документ, затверджений
центральним органом виконавчої
влади з питань технічного
регулювання та споживчої політики,
яким встановлено для загального та
систематичного використання
правила, інструкції або
характеристики продуктів,
пов'язаних з ними процесів або
послуг, додержання яких є
обов'язковим. Стандарт не містить
вимог щодо безпечності харчових
продуктів, встановлених
санітарними заходами, та може
включати або бути цілком
присвячений вимогам щодо
позначення, упаковки, маркування
та етикетування продукту чи
процесу, а також вимогам до
термінології, яка вживається щодо
процесу, продукту чи послуги;
Стандарт
документ,
який
затверджено визнаним органом і
який визначає призначені для
загального
і
багатократного
використання правила, інструкції або
характеристики
товарів
чи
пов'язаних з ними виробничих
процесів або способів виробництва,
дотримання
яких
є
необов'язковим. Він може також
включати або містити тільки вимоги
щодо
термінології,
позначок,
пакування,
маркування
чи
етикетування, які застосовуються до
певного
товару,
виробничого
процесу чи способу виробництва.

Технічний регламент нормативно-правовий акт,
затверджений центральним
органом виконавчої влади з
питань технічного регулювання та
споживчої політики, в якому
зазначаються характеристики
продукту чи пов'язані з ним процеси
і методи виробництва, включаючи
відповідні адміністративні
положення, виконання яких є
обов'язковим. Технічний регламент
не містить вимог щодо безпечності
харчових продуктів, встановлених
санітарними заходами, та може
включати або бути цілком
присвяченим вимогам щодо
термінології, позначення, пакування,
маркування та етикетування
стосовно продукту, процесу чи
методу виробництва.
Технічний регламент нормативний документ,
затверджений (прийнятий) органом
державної влади, що встановлює
обов'язкові вимоги до продукції або
зв'язаних з нею процесів і методів
виробництва. Він може також
включати вимоги до термінології,
символів, пакування, маркування або
етикетування або цілком бути
присвяченим цим питанням.

Технічний регламент нормативно-правовий акт,
затверджений центральним
органом виконавчої влади з
питань технічного регулювання та
споживчої політики, в якому
зазначаються характеристики
продукту чи пов'язані з ним процеси
і методи виробництва, включаючи
відповідні адміністративні
положення, виконання яких є
обов'язковим. Технічний регламент
не містить вимог щодо безпечності
харчових продуктів, встановлених
згідно із санітарними заходами, та
може включати або визначати
вимоги до термінології, позначень,
пакування, маркування або
етикетування стосовно продукту,
процесу чи методу виробництва.
Технічний регламент - закон
України або нормативно-правовий
акт, прийнятий Кабінетом
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оцінки відповідності»
(ст.1)
1 грудня 2005 року
№ 3164-ІV

Закон України «Про
підтвердження
відповідності» (ст.1)
17 травня 2001 року
№ 2406-ІІІ

Закон України «Про
ветеринарну медицину»
(ст.1)
25 червня 1992 року
№ 2498-XІІ

Міністрів України, у якому
визначено характеристики продукції
або пов'язані з нею процеси чи
способи виробництва, а також
вимоги до послуг, включаючи
відповідні положення, дотримання
яких є обов'язковим. Він може також
містити вимоги до термінології,
позначок, пакування, маркування чи
етикетування, які застосовуються до
певної продукції, процесу чи способу
виробництва.
Технічний регламент - закон
України або нормативно-правовий
акт, прийнятий Кабінетом Міністрів
України, у якому визначено
характеристики продукції або
пов'язані з нею процеси чи способи
виробництва, а також вимоги до
послуг, включаючи відповідні
положення, дотримання яких
обов'язкове. Він може також містити
вимоги до термінології, позначок,
пакування, маркування чи
етикетування, які застосовуються до
певної продукції, процесу чи способу
виробництва.
Технічний регламент - закон
України або нормативно-правовий
акт, прийнятий Кабінетом Міністрів
України, в якому визначено
характеристики товару або пов'язані
з ним процеси чи способи
виробництва, а також вимоги до
послуг, включаючи відповідні
положення, дотримання яких є
обов'язковим; може також містити
вимоги до термінології, позначок,
пакування, маркування чи
етикетування, які застосовуються до
певного товару, процесу чи способу
виробництва.

Використання різних термінів «стандарт» призводить до суперечливих позицій в
частині наявності та відсутності показників безпечності. Як результат, переважна
більшість національних стандартів на харчову і сільськогосподарську продукцію та
зміни до них не можуть бути введені в дію, даючи цим самим підґрунтя для
затвердження великої кількості технічних умов, якими встановлюються нижчі
показники якості.

Випуск
№36 (25)
11 грудня
2010 року

Така ж ситуація постає і з технічними регламентами. Практичний досвід розробки
регламентів показав недосконалість правового поля щодо порядку розробки
узгодження та затвердження таких нормативно-правових актів. Наявність різних
визначень терміну «технічний регламент» передбачає різні процедури затвердження, а,
відповідно, і різний регуляторний вплив. Як результат, замість систематизації та
узагальнення вимог
маємо документи з мінімальним регуляторним впливом
(відсутність ряду основних показників безпечності та якості).
Крім цього, викликає здивування той факт, що чинним законодавством у сфері
безпечності та якості харчової продукції передбачено існування такого документу як
«мінімальні специфікації якості». Але зазначене поняття не
застосовується в
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міжнародній та європейській практиці, а обов’язковий характер його застосування буде
створювати додаткові бар’єри в торгівлі. На сьогодні вже затверджено один такий
документ - Мінімальні специфікації якості основних продуктів тваринного
походження, для якого відсутній механізм застосування, і вимоги якого дублюють
існуючі вимоги національних стандартів. При цьому тут практично ототожнюється
поняття «безпечність» і «якість», що є неприпустимим.
Зазначені правові проблеми досить актуальні для харчової промисловості і
потребують розгляду та вирішення шляхом встановлення єдиних термінів та
виключення дублюючих вимог, що має місце у документах різного рівня.

Випуск
№36 (25)
11 грудня
2010 року
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