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Шановні друзі!
Вітаємо Вас з наступаючим Новим Роком!
Щиро бажаємо Вам щастя, здоров`я,
добробуту, невичерпної снаги та успіхів!
Колектив ІРАР.
Бюлетень ІРАР розсилається раз на тиждень 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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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
"22" грудня 2010 року № 849
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 28 грудня 2005 року № 759
Відповідно до статті 12 Закону України "Про молоко та молочні продукти",
спільного наказу Мінагрополітики, МОЗ, Держспоживстандарту від 21.01.2005
№ 24/28/18 "Про затвердження Порядку ведення реєстру атестованих виробників
молока, молочної сировини і молочних продуктів" (зареєстровано в Мін’юсті
26.01.2005 за № 100/10380), на підставі подання за результатами проведення атестації
виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів атестаційних комісій
відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань аграрної політики та з
метою інформування про суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво
молока, молочної сировини і молочних продуктів,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Мінагрополітики від 28 грудня 2005 року № 759 "Про
внесення до Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних
продуктів суб'єктів господарювання" такі зміни:
1.1. Виключити з Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів (далі – Реєстр) суб’єктів господарювання, які здійснюють
виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 1.
1.2. Внести до Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво
молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 2.
2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією (Єдаков Я.Ю.) в десятиденний строк повідомити суб'єктів господарювання
про факт їх виключення з Реєстру та забезпечити розміщення даних Реєстру на
офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бикова С.В.
www.minagro.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Постанови про відхилення
проекту Закону України про внесення змін до статті 66 Земельного кодексу
України (щодо визначення земель промисловості)
Номер, дата реєстрації: 7167/П від 27.12.2010
Ініціатор:
Народний депутат України Калетнік Г.М.
http://zakon.rada.gov.ua
У Верховній Раді України зареєстровано проект Постанови "Про проведення
парламентських слухань на тему: "Законодавче врегулювання запровадження
ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні" (березень 2011
року) "
Номер, дата реєстрації: 7513 від 23.12.2010
Ініціатор:
Народний депутат України Калетнік Г.М.
http://zakon.rada.gov.ua
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Постанови про відхилення
проекту Закону України про внесення зміни до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" (щодо вдосконалення механізмів
підтримки сільськогосподарських підприємств)
Номер, дата реєстрації: 7324/П від 23.12.2010
Ініціатор:
Народний депутат України Калетнік Г.М.
http://zakon.rada.gov.ua
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Постанови про повернення на
доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України
"Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві" (із змінами від 16.04.2009) (щодо надання індивідуальним
сільським забудовникам державних пільгових кредитів)
Номер, дата реєстрації: 7209/П від 23.12.2010
Ініціатор:
Народний депутат України Калетнік Г.М.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф
України"
Номер, дата реєстрації: 7280 від 21.10.2010
Ініціатор: Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України
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Основною метою прийняття Закону є:
приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2007 на
виконання міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про
Гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої приєдналася Україна;
адаптація статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та
класифікації;
стандартизація зовнішньоторговельної документації;
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усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності України та країн – торговельних партнерів;
прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення
зовнішньоторговельних операцій;
приведення ставок увізного мита на продукцію і товари у відповідність із рівнем,
визначеним Графіком тарифних зобов’язань України перед СОТ за товарами на 2011
рік у рамках Протоколу про вступ України до СОТ, ратифікованого Законом України
від 10.04.2008 № 250.
Проект Закону розроблено Мінекономіки разом з Держмитслужбою з метою
приведення законодавчої бази України у відповідність із системою загальновизнаних
норм міжнародного права, зокрема шляхом створення Митного тарифу України, в
основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД), побудовану на основі
Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2007 року (далі – ГС-2007) і
Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, та на виконання тарифних
зобов’язань, досягнутих у переговорному процесі зі вступу України до СОТ, які
зафіксовано у Протоколі про вступ України до СОТ на 2011 рік.
Чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи
опису та кодування товарів версії 2002 року, тоді як застосування заходів тарифного та
нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах Європейського
співтовариства, більшості країн СНД, з 01.01.2007 здійснюється на основі ГС-2007.
У зв’язку із згаданим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із:
розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного
оформлення продукції, що імпортується;
неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в рамках домовленостей
про обмін статистичною інформацією, тощо.
Питання переведення Митного тарифу України на останню версію
Гармонізованої системи опису та кодування товарів постійно виникає в рамках
переговорів з Європейським співтовариством.
Очікує від України зазначених дій також і Всесвітня митна організація, зокрема
в рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування
товарів, до якої приєдналася Україна згідно з Указом Президента від 17.05.2002 №
466/2002.
Крім цього, при перенесенні ставок увізного мита також ураховувались
міжнародні зобов’язання України, визначені Графіком тарифних зобов’язань України
за товарами на 2011 рік, який є невід’ємною частиною Протоколу про вступ України до
СОТ (далі – Протокол), ратифікованого Законом України від 10.04.2008 № 250-VI.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України “Про аграрні палати в Україні”
Номер, дата реєстрації: 7190 від 20.12.2010 (вручено на заміну попереднього
законорпоекту)
Ініціатор: Народний депутат України Шпак В.Ф.
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Проект Закону спрямований на визначення правових, економічних та соціальних
засади створення аграрних палат в Україні, встановлення організаційно-правових форм
і напрямків їх діяльності, а також принципів взаємовідносин з державою та органами
влади на місцях.
Прийняття проекту Закону має завданням сприяти розвиткові таких палат та їх
діяльності в частині:
підвищення ролі громадськості у формуванні та реалізації аграрної політики;
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сприяння розвитку аграрного ринку та його інфраструктури;
інформаційного забезпечення юридичних та фізичних осіб;
навчання та підвищення кваліфікації працюючих в аграрному секторі;
сприяння розвитку несільськогосподарських видів діяльності, соціальної
інфраструктури села;
ініціювання діяльності та співпраці професійних об’єднань в аграрному секторі
та їх підтримка;
сприяння підвищенню якості аграрної продукції;
проведення дій, спрямованих на підтримку експорту аграрної продукції;
виконання інших завдань, передбачених цим Законом та її статутом.
Аграрні палати є виключно професійними самоврядними організаціями,
оскільки, відповідно до законопроекту, політичне представництво аграрного сектора
економіки та зайнятих у ньому осіб не входить до завдань аграрних палат.
Проект Закону України “Про аграрні палати в Україні” (далі – проект Закону)
підготовлено з метою сприяння розвиткові аграрного сектора економіки України, його
інтеграції у світову аграрну систему, формування сучасної аграрної інфраструктури,
сприяння
ефективному
розвитку
сільськогосподарського
виробництва
та
підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм в аграрній сфері,
задоволення та захисту економічних, соціальних та інших спільних інтересів аграрних
товаровиробників та сільського населення (членів палат) через розвиток професійного
самоврядування в аграрній сфері.
Професійне самоврядування реалізується визначеною законом представницькою
організацією, створеною на засадах децентралізації, яка перебуває під наглядом органів
державної влади і якій держава делегує частину своїх владних повноважень. Органи
професійного самоврядування не входять до системи органів державної влади та
місцевого самоврядування, але вони включені до складу адміністративного апарату.
Функціонування аграрних палат в статусі органів професійного самоврядування
є одним з основних принципів європейської демократичної держави.
Безпосередня участь у таких утвореннях як Аграрна палата може бути
обов’язковою чи добровільною, але, незалежно від участі в органах професійного
самоврядування, їх рішення є обов’язковими для всіх представників даного
агропромислового сектору. Як правило, орган професійного самоврядування також є
єдиною організацією, яка у відносинах з іншими суб’єктами може виступати від імені
всіх представників професії одночасно.
Аграрні палати мають особливий статус у відносинах з державою, підвищені
права та гарантії з одного боку та обов’язки з іншого у відносинах між особами та
органами професійного самоврядування або органами державної влади.
Практично у всіх європейських країнах статус, повноваження та місце аграрних
палат в суспільному та економічному житті встановлено законом. Традиційно
сильними, в тому числі за рахунок сприятливого правового поля, є аграрні палати
Франції, Австрії, активно розвиваються аграрні палати і в інших постсоціалістичних
країнах, зокрема – Чехії, Угорщині, Словаччині, Польщі, Литви де їх статус також
визначається спеціальними законами.
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Україна теж має свій досвід діяльності аграрних палат. У 2005 році, відповідно
до Закону України „Про об’єднання громадян”, в Україні створено Всеукраїнську
громадську організацію „Національна сільськогосподарська палата України”, яку у
2010 р. було перейменовано на ВГО „Аграрна палата України”.
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Однак, відсутність законодавчого статусу аграрних палат, єдності в
нормативному регулюванні, гарантій професійної діяльності, не дозволяє ВГО
„Аграрна палата України” діяти як органу професійного самоврядування.
В країнах, де є аграрні палати, їх діяльність отримала підтримку держави.
Ефективність такої підтримки перевірена часом .
Проект Закону України „Про аграрні палати в Україні” є спробою створити
правове поле для професійного самоврядування в аграрній сфері.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРCТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
24.12.2010
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Питання ввезення на митну територію України техніки, обладнання,
устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються для
розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Питання ввезення на митну територію України техніки,
обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються
для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива" та
аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та
продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Питання ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування,
технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і
забезпечення споживання біологічних видів палива" розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
(www.minagro.gov.ua / Економіка АПК / Технічне забезпечення / Департамент
інженерно-технічного забезпечення / Оприлюднення проекту Порядку) 23.12.2010
року.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:

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

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики
продовольства України, e-mail: Ykhomenko@minapk.gov.ua.
Проект постанови розроблено з метою забезпечення виконання вимог
Податкового кодексу України та Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива"
стосовно встановлення Кабінетом Міністрів України порядку ввезення на митну
територію техніки, обладнання, устаткування для виробництва біопалива, а також
технічних та транспортних засобів, які споживають біопаливо.

Випуск
№38 (27)
грудня
2010 року

Мета досягається шляхом затвердження зазначеним проектом постанови
Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування,
технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і
забезпечення споживання біологічних видів палива.
www.minagro.gov.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
24.12.2010
Мінагрополітики планує надати державні гарантії на поставку до 1000 комбайнів
компанії John Deere в рамках Національного проекту «Зерно України»
Міністерство аграрної політики та продовольства України планує надати
державні гарантії на поставку комбайнів компанії John Deere (США) з метою
забезпечення сільгоспвиробників України високопродуктивною зернозбиральною
технікою в рамках Національного проекту «Зерно Україна». В рамках реалізації даного
проекту запланована поставка до 1000 одиниць техніки.
Відповідно до діючого законодавства інвестиційна пропозиція компанії John
Deere успішно пройшла перший етап конкурсного відбору, а саме: розгляд та
підтримка пропозиції щодо поставок в Україну сучасних високопродуктивних
зернозбиральних комбайнів на засіданні Комісії з координації здійснення заходів,
пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів в аграрному секторі Міністерства
аграрної політики та продовольства України.
На сьогодні, згідно з вимогами державної експертизи проектів яким
надається підтримка держави, Інститутом інноваційного провайдингу Національної
академії аграрних наук України розроблено бізнес-план інвестиційного проекту
«Забезпечення
сільгосптоваровиробників
України
високопродуктивною
зернозбиральною технікою компанії John Deere в рамках Національного проекту
«Зерно України» та направлено на розгляд до відповідних державних органів,
визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
Відповідно до бізнес-проекту мова йде про поставку високоефективних
роторних комбайнів до України під дуже вигідні умови фінансування. В Україні
спостерігається великий попит на дану техніку, відповідно реалізація даного
проекту стане першим кроком технічної модернізації, покриваючи близько 15% від
загальної потреби. У свою чергу це забезпечить подальше зростання АПК України,
який є важливою складовою ВВП та має великий потенціал для подальшого
зростання, адже Україна займає провідні позиції з постачання продовольства на
світові ринки.
Український клуб аграрного бізнесу
24.12.2010
НАК "Украгролізинг" закупить с/г техніку та обладнання майже на 100 млн. грн.

Випуск
№38 (27)
грудня
2010 року

НАК "Украгролізинг" закупить с/г техніку та обладнання на 99,9 млн. грн.
Відповідна інформація опублікована на сайті державних закупівель.
Згідно з повідомленням, НАК "Украгролізинг" має намір закупити
сільськогосподарські машини у кількості 683 одиниць (комплект обладнання для
утримання дійного стада ОДС - 361 од., Доїльна установка УДЕ-16 - 122 од., Доїльна
установка з молокопроводом УДМ-200 - 34 од.) у ВАТ "Брацлав".
У ТОВ "Агрикон-Київ" компанія "Украгролізинг" закупить 5 найменувань с/г
машин у кількості 88 од. на суму 7,03 млн. грн. У ТОВ "Біг Дачмен Україна" буде
куплено 10 с/г машин 10 найменувань на 56,2 млн. грн. У ТОВ ВП "Інтерагротек"
компанія закупить 6 обертових плугів на 1,8 млн. грн.
У ВАТ "Кранобудівна фірма" Стріла" буде закуплено 2 стрілових автокрана КС55712 на 2,7 млн. грн. У ТОВ"Агро-Союз" компанія закупить 123 ангара з тентовим
покриттям, а також 1353 од. окремих (додаткових) секцій на 11,8 млн. грн.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
-7-
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23.12.2010
КМУ призначив відповідальних за експорт зерна і цукру
КМУ доручив Міністерству аграрної політики і продовольства, Міністерству
економічного розвитку і торгівлі та Державній митній службі забезпечити організацію
експорту зерна і цукру в рамках міжнародних зобов'язань. Про це йдеться в урядовому
розпорядженні від 29 листопада 2010 р. "Про деякі питання експорту окремих видів
сільськогосподарської продукції.
"Забезпечити координацію роботи з вивезення зазначеної продукції з
урахуванням міжнародних зобов'язань України", - говориться в постанові.
Зокрема, КМУ доручив з урахуванням балансів виробництва, споживання й
імпорту забезпечити експорт таких культур, як пшениця, кукурудза, ячмінь, жито,
гречка, а також білий цукор.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
23.12.2010
КМУ планує з 1 січня 2010 р. ввести електронний документообіг для вантажних
перевезень по залізниці
Кабінет Міністрів України планує з 1 січня 2010 р. ввести електронний
документообіг для вантажних перевезень по залізниці. Про це заявив 22 грудня 2010 р.
на брифінгу віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Б. Колесніков.
"Сьогодні ми приймаємо в Кабінеті Міністрів питання скасування паперових
накладних для залізниці та скасування голограм і повністю переходимо на електронну
накладну з 1 січня", - сказав Б. Колесніков.
Він також повідомив, що через півроку планується ввести електронний
документообіг і в портах. "Те ж чекає і порти - повністю електронний документообіг", зазначив віце-прем'єр-міністр.
Також Б. Колесніков підкреслив, що з 1 липня 2011 р. оформлення вантажів в
українських портах буде повністю відповідати європейським і світовим стандартам.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
23.12.2010
КМУ спростив процедуру набуття статусу фермерського господарства
Кабінет Міністрів України спростив процедуру набуття статусу фермерського
господарства. Про це 22 грудня 2010 р. заявив міністр аграрної політики і
продовольства України М. Присяжнюк.
"Сьогодні прийнято рішення (на засіданні уряду - ред.) про спрощення
процедури отримання статусу фермера", - сказав він після засідання уряду.
За словами міністра, постанова передбачає, що для реєстрації фермерського
господарства бажаючий повинен подати заяву, документи, що підтверджують наявність
відповідної освіти та досвіду роботи із землею. При цьому не потрібно, як раніше,
рішення спеціальної комісії з цього питання, відзначив Присяжнюк.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
22.12.2010
Азаров планує скасувати квотування зерна на початку року
Випуск
№38 (27)
грудня
2010 року

Квотування експорту зерна Уряд України може скасувати в кінці січня - початку
лютого 2011 року. Про це журналістам повідомив міністр аграрної політики України
Микола Присяжнюк.
-8-
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За його словами, на сьогоднішній день ринок зернових в Україні демонструє
стабілізацію.
"Зерно на експорт йде, в рамках виділених квот ... Наскільки я знаю, зараз
починають діяти російські контракти, також є проект постанови на збільшення квот.
Але при цьому є доручення Прем'єр-міністра, щоб в кінці січня на початку лютого
практично квотування було скасовано ", - повідомив М. Присяжнюк.
Український Бізнес Ресурс
22.12.2010
ВРУ прийняла законопроект про митний тариф за новою класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності
Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект "Про
внесення змін до закону України "Про Митний тариф України", що передбачає
приведення законодавчої бази України у відповідність із системою загальновизнаних
норм міжнародного права, зокрема шляхом створення митного тарифу України, в
основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності.
Прийнятий акт (№ 7280 від 21.10.2010 р.), ініційований Кабінетом Міністрів
Україні,
передбачає:
• приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2007 на виконання
міжнародних зобов'язань, взятих у рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану
систему опису та кодування товарів, до якої приєдналася Україна;
• адаптацію статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та
класифікації;
• стандартизацію зовнішньоторговельної документації;
• усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності України та країн - торговельних партнерів;
• прискорення і спрощення процедури митного оформлення товарів при здійсненні
зовнішньоторговельних операцій;
• приведення ставок ввізного мита на продукцію і товари у відповідність з рівнем,
визначеним графіком тарифних зобов'язань України перед СОТ за товарами на 2011 р.
у рамках протоколу про вступ України до СОТ, ратифікованого Законом України №
250 від 10.04.2008 р.
«РБК-Україна»
21.12.2010
ВРУ внесла зміни до порядку декларування залишків цукру

Випуск
№38 (27)
грудня
2010 року

Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону" Про
державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо декларування залишків
цукру.
Зокрема, документ визначає поняття "декларування залишків цукру" - подача
суб'єктами підприємницької діяльності декларації про обсяги цукру, що знаходиться у
їх власності.
Відповідно до закону, декларування обов'язкове для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форми власності. Порядок декларування
залишків цукру встановлює Кабінет Міністрів України. Відомості про суб'єктів
підприємницької діяльності та обсяги цукру, зазначені в декларації, є конфіденційною
інформацією. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і
достовірність даних, зазначених у декларації.
Закон містить також норму, відповідно до якої у разі неподання або
несвоєчасного подання суб'єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг
-9-
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цукру, що знаходиться у їх власності, які вказівки декларації неповних або
недостовірних даних, з таких суб'єктів буде стягуватися штраф у розмірі від 10 до 200
неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.
Відповідний законопроект був зареєстрований під № 6380.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.12.2010
ВРУ внесла зміни до Закону України "Про карантин рослин"
Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до статті 33 Закону
України "Про карантин рослин" щодо порядку введення та скасування карантинного
режиму.
Так, законом передбачається, що у разі виявлення карантинного організму на
територіях, на яких розташовуються об'єкти виробництва, зберігання або переробки
зернових, олійних і зернобобових культур, карантинний режим запроваджується в
межах відповідного району.
Крім цього, документом вводиться норма, згідно з якою карантинний режим
скасовується органом, який прийняв рішення про його введення, за поданням
відповідних головних державних інспекторів з карантину рослин або державних
інспекторів з карантину рослин. У рішенні про скасування карантинного режиму
обов'язково зазначаються обставини, що спричинили скасування карантинного режиму,
і час, з якого скасовується карантинний режим.
Відповідний законопроект був зареєстрований під № 6556.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.12.2010
КМУ вніс зміни у використання коштів Стабілізаційного фонду для надання
допомоги фермерським господарствам
КМУ постановою № 1135 від 15.12.10 р. вніс зміни у використання коштів зі
Стабілізаційного фонду для надання допомоги фермерським господарствам.
Так, постановою КМУ № 1135 скорочуються бюджетні виплати дотацій на
тваринництво з 63 501,2 тис. грн. до 62 727,4 тис. грн. При цьому надається фінансова
підтримка фермерським господарствам у розмірі 773,8 тис. грн.
"Виділити Міністерству аграрної політики за рахунок коштів із Стабілізаційного
фонду за напрямом, передбаченим пунктом 1 частини першої статті 74 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік", на безповоротній основі 773,8 тис.грн.
для погашення кредиторської заборгованості, що виникла в 2009 р., з надання
фінансової підтримки фермерським господарствам", - говориться в документі.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.12.2010
ВРУ розгляне законопроект про імпорт в Україні сільгосптехніки на пільгових
умовах

Випуск
№38 (27)
грудня
2010 року

Верховна Рада України може дозволити імпорт сільгосптехніки на пільгових
умовах. Відповідний законопроект готує до другого читання депутат В. Шпак.
Документ базується на зміні діючих критеріїв, за якими в України сьогодні
машини зараховують до вітчизняної сільгосптехніки. Згідно з діючими нормами, така
техніка має не менше ніж на 50% своєї вартості складатися з комплектуючих
українського виробництва. У новій же редакції закону при позначенні питомої ваги
вартості механізму, крім сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів і комплектуючих
виробів, надалі пропонується враховувати витрати на зарплату виробника на території
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України та інші прямі виробничі витрати. Таке доповнення, на думку автора, буде
стимулювати прихід в українське машинобудування іноземних інвестицій, що
дозволить нам у найближчі роки спостерігати поступову модернізацію галузі та
освоєння нових видів техніки.
Одночасно В. Шпак пропонує зобов'язати інвестора щорічно збільшувати
граничний розмір витрат на виробництво сільгосптехніки вітчизняного походження.
Так, за перші п'ять років, починаючи з дня закінчення сертифікації товару, вони
повинні вирости з 10% до 50% собівартості. Крім того, законопроект передбачає пільги
в розмірі 50% від діючих податків і митних платежів на ввезення вузлів і агрегатів
імпортного виробництва, які не виготовляються в Україні.
За словами гендиректора "Амако Україна" В. Скоцика, законопроект можна
було б вважати стимулюючим, якби не зазначені в ньому конкретні вимоги до
інвестора по питомій вазі комплектуючих місцевого виробництва. "Це суперечить
логіці побудови бізнесу", - вважає В. Скоцик. Відкриття нового виробництва
передбачає практично повне забезпечення з-за кордону. Тому виробники
сільгосптехніки із світовим ім'ям не прийдуть у країну на запропонованих умовах через вимоги по місцевих комплектуючих дуже легко втратити в якості продукції.
В. Скоцик вважає, що Україні варто було б йти шляхом Аргентини і Бразилії, які
подібних вимог до інвесторів не висували, а дочекалися появи на своєму ринку всіх
світових гігантів сільгоспмашинобудування, при цьому 80% комплектуючих
сільгоспмашин, що випускаються в Бразилії, сьогодні виробляються на місцевих
заводах.
Не менш скептично розглядають можливу дію законопроекту на ринок експерти. Вони
відзначають, що запропоновані зміни навряд чи підвищать в очах західного інвестора
привабливість України як майданчик для побудови виробництва, враховуючи низьку
технічну базу українських підприємств, а також їхню частку ринку (на рівні 1%). Ніхто
не модернізував виробництво, в Україні ніхто його не розвивав. На відміну від
Білорусі, яка забезпечує 87% імпорту тракторів в Україні: за перші 9 місяців 2010 р.
імпорт білоруських тракторів склав 5 тис. одиниць.
У той же час постачання з Росії, незважаючи на гучні заяви російських торговців
і надання ними пільгового кредитування, поки залишаються на колишньому рівні (з
січня по вересень поточного року з Росії завезли 10 комбайнів, за аналогічний період
минулого року - 13 комбайнів).
В Україну з країн СНД імпортують нові машини. Втім, наважуючись на дорогі
покупки, особливо комбайнів, вітчизняні аграрії вибирають ту, що була у використанні,
але європейську техніку, яка відрізняється більш високою якістю і
багатофункціональністю.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.12.2010
МінАП Україні підбило підсумки збиральної кампанії-2010
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В Україні завершений комплекс осінніх польових робіт.
За оперативними даними регіонів, зернові та зернобобові культури (вкл.
кукурудзу) обмолочені на площі 14,6 млн. га, в бункерній вазі намолочено 41,5 млн. т
зерна при середній врожайності 28,5 ц / га (у 2009 р. - 31,2 ц / га).
Понад 3 млн. т зерна намолочено у Вінницькій та Одеській областях. Більше 2
млн. т зібрано у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській,
Київській, Полтавській та Черкаській областях.
Найбільш висока врожайність отримана в господарствах Черкаської (41,0 ц / га),
Вінницької (39,8 ц / га), Хмельницької (37 ц / га), Київської (34,2 ц / га) областей,
найнижча - у Харківській (20,2 ц / га) і Луганській (21,0 ц / га) областях.
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Кукурудза на зерно зібрана на площі 2628 тис. га, намолочено понад 12 млн. т
зерна (на 1,8 млн. т більше, ніж у минулому році) при врожайності 45,9 ц / га (51,0 ц / га
в 2009 р.).
Соя зібрана на площі 1038 тис. га, що на 414 тис. га більше минулорічного показника,
отримано 1,7 млн. т олійного насіння при врожайності 16,1 ц / га (16,3 ц / га торік), або
на 412 тис. т більше.
Цукровий буряк викопано на площі 495 тис. га. Накопано 14,8 млн. т
коренеплодів, що на 4,5 млн. т більше 2009 р., при врожайності 299 ц / га (318 ц / га в
2009 р.).
Зяблева обробка грунту проведена на площі 13,5 млн. га (у минулому році - 13
млн. га), що становить 102% до прогнозу, в тому числі глибока оранка - на 888 тис. га
(у минулому році - 589 тис. га ), або 114% до прогнозу. Збільшення майже на 300 тис.
га проти минулого року обсягів глибокої оранки є передумовою розширення посівних
площ цукрових буряків в 2011 р.
Всіма категоріями господарств посіяно 8,3 млн. га озимих (без ріпаку), у тому
числі озимих на зерно - 8,2 млн. га. Озима пшениця посіяна на площі 6,65 млн. га, жито
- на 323 тис. га, ячмінь - на 1224 тис. га. Посівні площі озимих на 10-12% перевищують
середній показник за останні 6 років.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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4. ПОДІЇ ІРАР
 22-23 грудня 2010 року заступник директора ІРАР, генеральний директор Союзу
учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Корінець Р.Я
прийняв участь у щорічній зустріч керівників проектів Міжнародної благодійної
фундації «Хайфер Проджект Інтернешнл» (МБФ ХПІ).
Для учасників заходу – у переважній більшості керівників та членів
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з різних куточків країни –
було презентовано документ «Про необхідність формування нового правового
поля для сільськогосподарської обслуговуючої кооперації», розробленого ІРАР в
рамках виконання проекту Агентства США з міжнародного розвитку
«Перехідна підтримка сільськогосподарської політики».
Корінцю Р.Я - за внесок у розвиток добробуту громад, в тому числі
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації - керівником МБФ ХПІ паном
Тересом В.М. була вручена нагорода «Подяка МБФ ХПІ».
 24 грудня 2010 року Інститут розвитку аграрних ринків, Міністерство аграрної
політики України та Відділення економіки і земельних відносин НААНУ
провели спільний семінар «Інструменти підтримки аграрних ринків в умовах
СОТ: нові підходи»
Науковці, практики сільського господарства, представники органів влади
та громадськості обговорили наступні питання порядку денного:
 Досвід використання захисних заходів в СОТ та можливості
України.
 Нові інструменти кредитування сільського господарства: CPR.
 Правові аспекти врегулювання діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
На початку семінару співголова Громадської ради при Міністерстві
аграрної політики України, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів
України Козаченко Л.П. вручив відзнаки Мінагрополітики «Знак Пошани»
експертам ІРАР Осташко Т.О., Сеперович Н.В.

Випуск
№38 (27)
грудня
2010 року

- 13 -

