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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
26 січня 2011 року № 149/2011
Про призначення В.Овчара першим заступником Голови Державної інспекції
сільського господарства України
Призначити ОВЧАРА Володимира Васильовича першим заступником Голови
Державної інспекції сільського господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
26 січня 2011 року № 148/2011
Про призначення І.Дробота заступником Голови Державного агентства рибного
господарства України
Призначити ДРОБОТА Івана Івановича заступником Голови Державного
агентства рибного господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
26 січня 2011 року № 147/2011
Про призначення О.Овчарука першим заступником Голови Державного агентства
рибного господарства України
Призначити ОВЧАРУКА Олега Юрійовича першим заступником Голови
Державного агентства рибного господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
26 січня 2011 року № 146/2011
Про призначення І.Шишова заступником Голови Державного агентства лісових
ресурсів України
Призначити ШИШОВА Ігоря Олександровича заступником Голови Державного
агентства лісових ресурсів України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
26 січня 2011 року № 145/2011
Про призначення Я.Макарчука першим заступником Голови Державного
агентства лісових ресурсів України
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Призначити МАКАРЧУКА Ярослава Івановича першим заступником Голови
Державного агентства лісових ресурсів України.
www.president.gov.ua
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
26 січня 2011 року № 144/2011
Про призначення В.Симонова заступником Голови Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України
Призначити СИМОНОВА Вадима Євгеновича заступником Голови Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
26 січня 2011 року № 126/2011
Про звільнення І.Дробота з посади заступника Голови Державного комітету
рибного господарства України
Звільнити ДРОБОТА Івана Івановича з посади заступника Голови Державного
комітету рибного господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 125/2011
Про звільнення О.Овчарука з посади першого заступника Голови Державного
комітету рибного господарства України
Звільнити ОВЧАРУКА Олега Юрійовича з посади першого заступника Голови
Державного комітету рибного господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26 січня 2011 року № 52/2011-рп
Питання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства у
сфері земельних відносин
1. На часткову зміну Розпорядження Президента України від 23 червня 2010 року №
956 «Про створення міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання
законодавства у сфері земельних відносин»:
1) продовжити роботу міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання
законодавства у сфері земельних відносин (далі – міжвідомча робоча група);
2) міжвідомчій робочій групі:
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здійснювати моніторинг забезпечення додержання конституційних прав громадян на
землю, ефективності реалізації відповідними органами виконавчої влади державної
політики у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та
охорони земель, насамперед земель рекреаційного призначення, природно-заповідного
фонду та інших особливо цінних земель;
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3) надати керівникові міжвідомчої робочої групи право:
створювати в разі потреби робочі групи, зокрема для здійснення моніторингу
забезпечення на місцях додержання конституційних прав громадян на землю,
координувати та спрямовувати діяльність таких груп, залучати в установленому
порядку до роботи в них працівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій, учених,
одержувати в установленому порядку необхідні для роботи документи та матеріали,
вносити зміни до персонального складу міжвідомчої робочої групи;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо вжиття заходів реагування на
виявлені міжвідомчою робочою групою порушення земельного законодавства.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам
місцевих державних адміністрацій сприяти міжвідомчій робочій групі у виконанні
покладених на неї завдань.
www.president.gov.ua
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подавати за результатами роботи пропозиції з питань удосконалення законодавства,
системи державного управління у сфері використання та охорони земель, забезпечення
запобігання порушенням законодавства, усунення виявлених порушень і притягнення
винних до відповідальності;
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
27.01.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до
частини четвертої статті 15 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до частини четвертої статті 15 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та аналізу регуляторного впливу
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошувало про його публікацію.
Повний пакет матеріалів до вищезазначеного проекту Закону
розміщено в
мережі Інтернет на офіційному веб – сайті міністерства аграрної: www.minagro.kiev.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул.
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: lav@minagro.gov.ua, chenusha@minapk.kiev.ua та
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул.
Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Метою проекту
Закону є створення
сприятливих умов для розвитку
підприємств виноробної галузі і, в першу чергу, господарств, які самі вирощують
виноград, та надання їм можливості самостійного виходу зі своєю продукцією на ринок
вина.
Проектом Закону пропонується внести зміни до частини четвертої статті 15
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".
Для стимулювання збільшення обсягів виробництва вина суб’єктами
господарювання, які вирощують виноград, виробляють виноматеріали та
безпосередньо виготовляють вино, пропонується встановити розмір плати за ліцензію
на оптову торгівлю вином власного виробництва в сумі 780 гривень.
Проект Закону України "Про внесення змін до частини четвертої статті 15
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі – проект
Закону) розроблено Мінагрополітики на виконання заходу 10 розділу 5.4.1 Закону
України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на
2010 рік».
Статтею 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
встановлено річну плату за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями у
розмірі 500 000 гривень.
До 01.01.2007 зазначена стаття цього Закону передбачала норму, за якою
суб’єкти господарювання, які отримали
ліцензії на виробництво або імпорт
алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснювали поставку цієї продукції
суб’єктам господарювання оптової та роздрібної торгівлі та іншим споживачам без
ліцензій на оптову торгівлю лише в межах обсягів власного виробництва (імпорту).
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Законом України від 17.11.2006 № 374 "Про внесення змін до деяких законів
України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" було внесено зміни до частини четвертої
статті 15 цього Закону, відповідно до яких суб'єкти підприємницької діяльності, що
отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових
виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної
торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.
Отже, запровадження зазначеної норми Закону призвело до нерівних умов
конкуренції між товаровиробниками та посилило монополізацію ринку алкогольних
напоїв, зокрема вина, великими національними виробниками, оскільки невеликі
виноробні підприємства, що самі вирощують виноград, не мають можливості
сплачувати високу вартість ліцензії на право оптової торгівлі.
www.minagro.kiev.ua
26.01.2011
Довідка про оприлюднення проекту Закону України “Про визнання таким, що
втратив чинність, Закону України “Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі”
Проект Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону
України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”
розроблений Міністерством аграрної політики України з метою доцільності проведення
приватизації сільськогосподарських підприємств і підприємств, які переробляють
сільськогосподарську сировину, виконують роботи та надають послуги
сільськогосподарським товаровиробникам, на загальних підставах.
Основним завданням законопроекту є надходження додаткових коштів від
приватизації державного майна до Державного бюджету та залучення інвестицій.
Законопроект розміщено на WEB-сайті Міністерства аграрної політики України.
Зауваження та пропозиції до проекту можна направляти у двотижневий термін:
Департаменту економіки та управління державною власністю Міністерства
аграрної політики України за адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 та на
електронну адресу: movchan@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
Головною метою проекту Закону України “Про визнання таким, що втратив
чинність, Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому
комплексі” є доцільність проводити приватизацію сільськогосподарських підприємств і
підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину, виконують роботи та
надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, на загальних підставах.
В 1996 році Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». Головною метою
прийняття цього закону було визначення особливостей правового регулювання
приватизації державного майна в агропромисловому комплексі.
Однак, аналіз наслідків дії даного Закону приводить до висновку, що Закон
України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» не
виконав поставлених завдань.
Відповідно до зазначеного Закону України недержавним сільськогосподарським
підприємствам передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, які
переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги
сільськогосподарським товаровиробникам під час їх приватизації.
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На сьогодні зазначена норма втратила своє значення. Переважна більшість
підприємств, виробників сільськогосподарської продукції, є суб’єктами недержавної
форми власності і самостійно визначаються щодо переробного підприємства або
підприємства, що надає інші послуги, керуючись лише підприємницькою вигодою.
Також, більшість реформованих колективних сільськогосподарських підприємств на
сьогодні є приватною власністю засновників. Фактично відбувається безкоштовна
передача державного майна приватним структурам, що приводить до втрат бюджету та
порушує принцип конкурентності.
Крім того, законом передбачена безоплатна передача частини майна
працівникам підприємств, що приватизуються та прирівняним до них особам. Як
показує досвід, при такій приватизації, підприємство фактично подальшого розвитку
не отримує, інвестиції не залучаються. Іде подальший поділ новоствореного, в наслідок
приватизації, господарства на більш дрібні суб’єкти господарювання (фермерські,
приватні, приватно-орендні формування), які не мають можливості застосовувати
сучасну техніку та прогресивні технології виробництва сільськогосподарської
продукції. Великий обсяг пільг, що надаються різним категоріям покупців в процесі
приватизації підприємств АПК, обмежує можливості для залучення в процесі
реформування державної власності додаткових інвестицій у розвиток таких
підприємств.
Внаслідок цього розміри пакетів акцій, що можуть бути запропоновані для
інвесторів, не можуть, в середньому, перевищувати 49 відсотків всіх акцій відкритих
акціонерних товариств, створених в процесі приватизації зазначених вище підприємств.
www.minagro.kiev.ua
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3. ПРОГРЕС ЗАКОНОДАВЧИХ РЕФОРМ В РАМКАХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СОТ:
СІЧЕНЬ 2011 РОКУ
Усі генно-модифіковані організми в Україні є нелегальними, оскільки не
зареєстровано жодної лінії ГМО. Про це заявляє директор Інституту екогігієни і
токсикології Микола Проданчук. "Всі ГМО в Україні нелегальні, тому що відповідно
до закону про біобезпеку 2005 року бути в обігу в Україні в якості харчових продуктів,
у якості кормів і рослин для вирощування можуть бути тільки ГМО, які зареєстровані, а
на сьогоднішній день жоден ГМО в Україні не зареєстрований", - сказав він.
Між тим, М.Проданчук зазначив, що в Україні практично немає харчових продуктів із
ГМО. Він підкреслив, що з понад 23 тис. аналізів, проведених лабораторіями виявлено
було тільки 24 випадки використання ГМО в харчових продуктах, та зазначив, що в
99% випадків для перевірки в лабораторіях на вміст ГМО звертаються саме виробники
та імпортери, які зацікавлені в якості продукції.
Інтерфакс, 25.01.11
30 грудня 2010 р. набув чинності Наказ Міністерства охорони здоров'я України
N971 від 9 листопада 2010 р., що затверджує Перелік харчових продуктів, у відношенні
яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО). Про це
повідомляє правовий портал "ЛІГА-ЗАКОН".
http://biz.liga.net, 31.12.2010

Починаючи з 1 лютого 2011 року експортерів сільськогосподарської продукції
чекають новації. Саме тоді набере чинності урядова постанова № 1254 від 13 грудня
2010 року «Про деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів», розміщена на веб-сайті Кабінету Міністрів України. У документі
зазначається, що послуги з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів
на експорт сільськогосподарської продукції надаватиме Аграрна біржа, створена
Кабінетом Міністрів ще 2005 року. Крім неї, це право отримають інші сертифіковані в
установленому законодавством порядку товарні біржі, яким ця Аграрна біржа надасть
право на участь у біржовій торгівлі.
У постанові закріплено, що до 15 січня 2011 року Міністерство аграрної
політики та продовольства повинно затвердити порядок укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі. А до 20 січня цього року має бути
розроблений механізм подання Державній митній службі електронних копій посвідчень
про реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів щодо експорту продукції,
засвідчених електронним цифровим підписом.
День,
№ 7, 19 cічня 2011
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Квоти на експорт зернових планується збільшити приблизно на 2,7 млн. тонн у
лютому поточного року. Про це повідомив у коментарі журналістам Міністр аграрної
політики і продовольства Микола Присяжнюк. Н. Присяжнюк повідомив, що зараз
вивчається баланс зернових. "Приблизно це буде на 1 мільйон тонн пшениці і на 1,7 кукурудзи збільшення", - сказав глава аграрного відомства. За словами Міністра,
найближчим часом Мінекономіки підготує відповідні проекти постанов. "Ми хочемо,
щоб вже з лютого були ці квоти, і будемо намагатися, щоб у кінці березня скасувати
квоти, оскільки там вже близько новий урожай", - додав Н.Присяжнюк. Нагадаємо, що
згідно з постановою Кабміну N938 від 4 жовтня 2010 р., в Україні було введено
квотування експорту зерна до 31 грудня 2010 р. Зокрема, квоти були призначені на 2
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млн. тонн кукурудзи, 0,5 млн. тонн - пшениці, 0,2 млн. тонн - ячменю і по 1 тис. тонн
жита і гречки. Фактично в листопаді було розподілено квот в обсязі 2,114 млн. тонн.
В кінці грудня 2010 року уряд прийняв рішення про продовження квотування до 31
березня 2011 року. При цьому квоти збільшувалися: по кукурудзі на 1 млн. тонн, по
пшениці - на 0,5 млн. тонн. На початку січня 2011 Комісія Мінекономіки вдруге
розподілила квоти на експорт зернових у поточному сезоні. У цілому з початку
поточного маркетингового року було розподілено квот в обсязі 4,2 млн. тонн.
ЛІГАБізнесІнформ
Міжнародні організації рекомендують Україні створити єдиний орган із
контролю за безпекою харчової продукції. Діоксиновий скандал у Німеччині показав
актуальність своєчасного виявлення небезпеки й інформування про неї людей. Про це
пише "Deutsche Welle". Незважаючи на те що в країні діють 1300 відомчих лабораторій
і 1250 лабораторій, що працюють на ринках, діоксини в Україні може виявити єдиний
вітчизняний Науково-дослідний інститут екогігієни й токсикології ім. Л. І. Ведмедя.
Виробництво харчових продуктів контролює одне відомство, поставки на ринок - інше,
а в кінцевому результаті контролюючі органи не обмінюються інформацією,
конкурують за сфери контролю, або двічі перевіряють той самий об'єкт. Споживачеві ж
оперативно одержати точну й вичерпну інформацію про безпеку харчових продуктів
надзвичайно проблематично, - говорить фахівець із харчової безпеки Міжнародної
фінансової корпорації (IFC) Юрій Зваженко.
За його словами, міжнародні організації рекомендують Україні створити єдине
відомство, яке одержить функції нині існуючих Держслужби технічного регулювання,
Державної санітарно-епідеміологічної служби й Державної ветеринарної й
фітосанітарної служби.
ЛIГАБiзнесIнформ
http://biz.liga.net, 13.01.2011
ЄС перерахував 12 млн. євро грантових коштів до держбюджету України на
підтримку заходів із подолання бар'єрів у торгівлі та підвищення безпеки продукції
через вдосконалення технічного регулювання.
Виплату здійснили в межах зобов'язань, передбачених відповідною угодою між
Єврокомісією та Урядом України. Загалом Програма секторної підтримки “Сприяння
розвитку взаємної торгівлі шляхом подолання технічних бар'єрів у торгівлі між
Україною і ЄС” передбачає бюджетну підтримку з обсягом грантових коштів у 39 млн.
євро, які переказуватимуть чотирма траншами. Рішення щодо виплати наступних трьох
траншів будуть залежати від виконання індикаторів, погоджених спільно
Європейським Союзом і Урядом України під час підписання Програми.
Європейський союз сподівається, що бюджетна підтримка стане коштами
прискорення й підтримки реформ в області технічного регулювання, а також
забезпечить їхню результативність і відповідність спільно погодженим планам. Також
ЄС виражає впевненість, що ці реформи будуть сприяти поліпшенню ділового клімату
в Україні й будуть реалізовані, у першу чергу, в інтересах українських споживачів, які
одержать доступ до безпечних і якісних товарів, яких вони заслуговують, відзначили в
Представництві Європейського Союзу в Україні.
АПК-Інформ, 30.12.2010
FAO закликає країни не обмежувати експорт продовольства

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року

FAO (продовольча і сільськогосподарська організація ООН) закликала країни
ретельно проаналізувати наслідки впливу високих цін на продовольство і не робити
ніяких стратегічних дій, які можуть здатися корисними в короткостроковій
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перспективі, але завдати шкоду в довгостроковому періоді або навіть погіршити
ситуацію. Про це 26 січня повідомила прес-служба організації.
FAO опублікувала оновлене керівництво для країн, що розвиваються, з метою
допомогти їм впоратися з негативними наслідками впливу високих цін на
продовольство. «Досвід продовольчої кризи 2007-2008 рр.. показав, що в деяких
випадках поспіхом ухвалені урядами рішення з метою згладити наслідки кризи в
кінцевому рахунку приводили до затяжної кризи або до її загострення і підривали
продовольчу безпеку », - заявив директор Управління FAO з підтримки стратегічного
та програмного розвитку Річард Чайна.
«Експортні обмеження, наприклад, введені деякими країнами з надлишками
продовольства, посилили загальну ситуацію на світових продовольчих ринках під час
кризи 2007-2008 рр.. FAO настійно рекомендує утриматися від застосування подібних
заходів, оскільки вони часто призводять до посилення нестабільності на світових
ринках і штовхають світові ціни ще більше вгору, і в той же час відбувається зниження
цін на внутрішньому ринку і, отже, скорочення стимулу виробляти більше
продовольства », - зазначив представник організації.
Індекс цін на продовольство FAO - показник цін на основні продукти
харчування на світовому ринку - досяг свого піку в грудні 2010 р. «Випробувавши цей
новий ціновий шок всього через 2 роки після кризи 2007-2008 рр.., ми всерйоз
стурбовані ускладненнями на продовольчих ринках найбільш уразливих країн », додав Р. Чайна.
Керівництво FAO підкреслює, що універсального рішення, яке б забезпечило
успіх у будь-якій країні, не існує. Комбінація стратегічних і програмних дій повинна
бути спеціально адаптована до місцевих умов і схвалена основними учасниками ринку
в кожній країні.
АПК-Інформ.
Генсек СОТ вважає обмеження на експорт причиною зростання цін на
продовольство
Генеральний секретар Всесвітньої торгової організації Паскаль Ламі піддав
критиці введені окремими країнами, до числа яких належить і Росія, обмеження на
експорт, які, на його думку, стали причиною зльоту цін на продукти харчування у світі,
повідомило агентство Bloomberg.
"Експортні обмеження призвели до паніки на ринках, коли різні дійові особи
бачать зліт цін до небес", - заявив він, виступаючи на конференції в Берліні. Країнивиробники зерна повинні збільшувати виробництво, підвищувати його безпеку,
збільшувати запаси продукції, вважає він.
У ході форуму "Розвиток сільського господарства та харчової промисловості у
Східній Європі та Центральній Азії" 21 січня в Берліні Німеччина також піддала
критиці Росію і Україну за обмеження експорту зерна.
"Ситуація, що складається на світовому ринку, не виправдовує введену Росією
заборону на експорт зерна, цей захід викликає серйозну заклопотаність", - заявила на
форумі міністр продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів
Ільзе Айгнер. За її словами, після того, як РФ ввела "зернове ембарго", ціни на зерно на
світовому ринку підскочили, проявилися спекулятивні тенденції.
"Зернове ембарго" в РФ діє з 15 серпня 2010 по 1 липня 2011 р. В Україні до 31
березня 2011 р. введено квотування експорту зерна.
У свою чергу, статс-секретар, заступник міністра сільського господарства РФ
Олександр Петриков заявив, що введення заборони стало "екстраординарном заходом у
зв'язку з найжорсткішою посухою минулого року". "Застосування цього інструменту не
заборонено правилами СОТ, - підкреслив він. - До того ж Росія виконала всі свої
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державні зобов'язання щодо постачання зерна іншим країнам і щодо постачання зерна в
рамках гуманітарних програм".
А. Петриков заявив, що Росія планує відновити експортний потенціал по зерну
вже в ц.р. Він нагадав, що цього року планується розширити посів ярих культур на 3
млн. га і відновити виробництво зерна до 85 млн. тонн (з 60,9 млн. тонн у 2010 р.).
За його словами, цієї кількості зерна буде достатньо для того, щоб закрити внутрішні
потреби, які оцінюються в 75-77 млн. тонн, і зняти заборону на експорт зерна.
Ціни на основні біржові види сільгосппродукції, насамперед пшеницю, кукурудзу і
бавовну, зросли за останні 12 місяців більше ніж на 40%.
Интерфакс
Україна з метою регулювання ринку зернових може обмежувати їх експорт МінАПіП
Україна з метою регулювання ринку зернових може застосовувати заходи з
обмеження їх експорту шляхом введення квотування, маючи на це підстави. Про це
йдеться в листі Міністерства аграрної політики і продовольства від 14 січня ц.р. у
відповідь на лист Української зернової асоціації від 6 грудня 2010
Зокрема, в листі наголошується, що урядова політика впровадження обмежень
на експорт повинна проводитися у повній відповідності з правилами СОТ. Згідно зі ст.
XI ГАТТ «Загальне скасування кількісних обмежень», ніякі заборони чи обмеження,
крім мит, податків або інших зборів, або у формі квот, імпортних або експортних
ліцензій чи інших заходів, не повинні встановлюватися або застосовуватися будь-якою
стороною щодо імпорту будь-якого товару, який відбувається з території будь-якої
іншої сторони, або щодо експорту чи продажу на експорт будь-якого товару,
призначеного для вивезення на територію будь-якої іншої сторони.
Відповідно до § 2 ст. XI ГАТТ країна-член СОТ може тимчасово застосовувати
заборони чи обмеження експорту з метою попередження чи послаблення критичного
дефіциту харчових продуктів або інших товарів, які мають велике значення для
експортуючої сторони. Це означає, що країна, яка вводить такі заходи, повинна надати
вагомі обґрунтування щодо їх запровадження та довести, що в країні очікується чи вже
існує ситуація «критичного дефіциту» тих харчових продуктів, експорт яких уряд
збирається обмежити експортною квотою чи іншою мірою.
Згідно зі ст. 12.1 Угоди про сільське господарство, в разі встановлення заборони
або обмеження на експорт продуктів харчування згідно з § 2 ст. XI ГАТТ член СОТ
повинен за 15 днів до запровадження обмеження надати Комітету по сільському
господарству письмове повідомлення, в якому зазначається інформація про характер і
тривалість такої міри, а також на вимогу будь-якого члена СОТ повинен провести
відповідні консультації з будь-якого питання щодо введеного заходу. «Враховуючи
зазначене, з метою регулювання ринку зернових Україна може впроваджувати заходи
щодо обмеження експорту зернових шляхом введення квотування, маючи на це
підстави. При цьому необхідно довести до відома Секретаріату СОТ і Комітету по
сільському господарству про заплановані заходи, які можуть викликати негативну
реакцію як з боку країн-членів СОТ, так і з боку інвесторів і зернових трейдерів, які
вклали кошти в розвиток даного сектору », - відзначається в листі Мінагропрода.
Однак, уточнює міністерство, при цьому в програмі економічних реформ
України на 2010-2014 рр.. в розділі «Розвиток сільського господарства і земельна
реформа» зазначено про відмову держави від будь-яких обмежень експорту
сільгосппродукції. Також програмою передбачено відмову держави від
адміністративного втручання у ціноутворення на сільгосппродукцію, використання
антимонопольного законодавства у випадку різкого коливання цін на
сільгосппродукцію.
АПК-Інформ
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Для збалансування внутрішнього ринку імпорт цукру-сирцю має відбуватися у
відповідності до зобов'язань перед СОТ
З метою збалансування внутрішнього ринку цукру в Україні імпорт цукрусирцю в межах тарифної квоти зі зниженою ставкою імпортного мита повинен
відбуватися згідно з чинним в Україні законодавством і зобов'язаннями перед Світовою
організацією торгівлі (СОТ). Про це зазначили в Асоціації "Український клуб
аграрного бізнесу" (УКАБ), коментуючи проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукрусирцю з тростини", оприлюднений на сайті Міністерства економіки України.
В УКАБ вважають, що зазначений проект містить ряд істотних недоліків. Зокрема, він
вступає в протиріччя з Протоколом про вступ України до СОТ в частині необхідності
обов'язкового укладання договорів з Держкомрезервом і Аграрним фондом як
передумови імпорту цукру-сирцю в межах тарифної квоти. Адже Протоколом про
вступ України до СОТ не передбачено подання будь-яких додаткових документів для
отримання відповідної ліцензії. Також необхідність укладення договорів з
Держкомрезервом і Аграрним фондом суперечить принципу відкритості та прозорості
розподілу квот.
Більш того, згідно зі ст. 31 Господарського кодексу та ст. 15 закону України
"Про захист економічної конкуренції" вимога надавати, а відповідно і укладати
договори з Держкомрезервом і Аграрним фондом як умова отримання ліцензії на
імпорт цукру-сирцю встановлює дискримінаційні, антиконкурентні дії державних
органів щодо постачальників цукру-сирцю. Як свідчить аналіз, проведений УКАБ,
проект постанови також вступає в протиріччя з низкою інших законодавчих актів.
"Найгірше те, що цей документ може мати наслідки, зворотні до задекларованих його
розробниками, - коментує генеральний директор УКАБ Володимир Лапа. - Імпортери
цукру-сирцю виявляться" затиснутими "між необхідністю укладення контрактів з його
постачальниками на світовому ринку та державними агентами на внутрішньому ринку,
при цьому не будучи впевненими в отриманні ліцензії на імпорт. Зважаючи на
наявність таких значних ризиків надходження цукру-сирцю на внутрішній ринок буде
блокуватися, і це в умовах, коли виробництво становить 1,55 млн. тонн, а споживання 1,8 - 1, 9 млн. тонн ".
В УКАБ констатують, що це може призвести до загострення цінової ситуації на
ринку цукру в Україні. З метою уникнення негативних наслідків Асоціація звернулася в
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з пропозиціями щодо
вдосконалення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини".
Український клуб аграрного бізнесу
25.01.2011

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року

- 12 -

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

4. ПОДІЇ, ФАКТИ
28.01.2011 Міжнародна фінансова корпорація планує збільшити в 2011 р. обсяги
фінансування АПК України
Міжнародна фінансова корпорація (МФК) планує збільшити обсяги
фінансування проектів в аграрному секторі України до $ 300-350 млн. у 2011
фінансовому році (фінансовий рік починається з 1 липня). Про це повідомила глава
представництва МФК в Україні О. Волошина.
Вона повідомила, що обсяг фінансування проектів в аграрному секторі України
за підсумками 2009 фінансового року склав $ 200 млн. При цьому О. Волошина
відзначила, що важливим фактором, що впливає на обсяги фінансування проектів в
Україні, є надання МФК права кредитувати в гривні, про що організація має намір
вести переговори з новим керівництвом Національного банку України.
Міжнародна фінансова корпорація входить до групи Світового банку. У 2009 р.
МФК інвестувала $ 14,5 млрд., що сприяло притоку капіталу в країни, що розвиваються
в період фінансової кризи.
«УНІАН»
28.01.2011
У 2010 р. підприємства агропромислового комплексу України залучили майже 9,7
млрд. грн. кредитів
За даними Міністерства аграрної політики і продовольства (МінАПіП),
підприємства агропромислового комплексу України в 2010 р. залучили майже 9,7 млрд.
грн. кредитів, що на 67,4% більше, ніж у 2009 р.
Так, в 2010 р. банки надали аграріям короткострокові кредити на суму 6,64 млрд.
грн., середньострокові - на 1,14 млрд. грн., довгострокові - на 1,65 млрд. грн.
У минулому році кредити залучали 2238 підприємств АПК. У тому числі банки
надали пільгові кредити на суму 1,445 млрд. грн., включаючи 633,4 млн. грн.
короткострокових, 99,3 млн. грн. - середньострокових, 727 млн. грн. - довгострокових.
Згідно з даними МінАПіП, аграрії залучали кредити під 15-38% річних. Обсяг
пільгових кредитів, залучених у 2006-2009 рр.., за якими підприємства АПК отримали
компенсацію в 2010 р., складає 3,4 млрд. грн., з них короткострокових - 342 млн. грн.,
середньострокових - 1,42 млрд. грн ., довгострокових - 1,6 млрд. грн.
За інформацією МінАПіП, в регіони за минулий рік було спрямовано кошти на
фінансову підтримку агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів в сумі 621,5 млн. грн.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
28.01.2011
ЄБРР, МінАПіП, профільні організації і трейдери підписали меморандум про
підтримку зернового сектора України

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міністерство аграрної
політики і продовольства України (МінАПіП), Українська зернова асоціація (УЗА),
Українська аграрна конфедерація (УАК) та Інститут розвитку аграрних ринків (ІРАР)
підписали заяву про спільні дії для підтримки зернового сектора України.
Так, у підписаній заяві МінАПіП зобов'язалося проводити прозору,
довгострокову і прогнозовану політику та сприяти поліпшенню інвестиційної
привабливості зернового сектору України, зокрема, шляхом впровадження новітніх
систем кредитування виробництва зерна, страхування і ф'ючерсної торгівлі зерном.
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Члени УЗА та УАК повинні, зі свого боку, здійснювати інвестиції в об'єкти
зберігання і транспортування зернових; в проекти, спрямовані на підвищення
ефективності ринку та розвиток міжрегіональних та міжнародних торговельних
коридорів. Крім того, УЗА та УАК зобов'язалися забезпечувати співробітництво з
виробниками зерна в Україну, в тому числі шляхом надання підтримки виробникам у
період посівної кампанії і шляхом укладання форвардних контрактів, впровадження
високоефективних технологій виробництва та переробки, а також передового
міжнародного досвіду торгівлі і збуту зернових.
ЄБРР буде виступати в якості посередника між приватним і державними
секторами в Україні.
"Було підписано заяву, що дає нам можливість співпрацювати як в напрямках
фінансування аграрного сектора, так і в напрямках лібералізації торгівлі", - заявив
міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк.
"Програмні інвестори беруть на себе довгострокові зобов'язання, і вони готові
інвестувати значні кошти для подальшого розвитку, модернізації сільського
господарства (в Україні, - ред.)", - заявив директор ЄБРР в Україні А. Куусвек.
Співробітництво між сторонами в рамках заяви триватиме протягом початкового
чотирирічної періоду і здійснюватиметься шляхом організації спільних заходів,
консультацій, створення експертних груп та залучення міжнародної технічної
допомоги. Зокрема, за словами В. Андрієвського, директора Інституту розвитку
аграрних ринків, через місяць в Україні розпочнеться реалізація програми технічної
підтримки. "Це - скоординовані дії між урядом України, USАID (Агентство
міжнародного розвитку США), ЄБРР, FAO (Продовольча і сільськогосподарська
організація при ООН) та IFC (Міжнародна фінансова корпорація)", - зазначив В.
Андрієвський.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
28.01.2011
Європейський банк реконструкції і розвитку готовий фінансувати українських
зернотрейдерів
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий фінансувати
українських зернотрейдерів. Про це 27 січня 2011 заявив директор департаменту
агробізнесу ЄБРР Ж. Меттеталь.
Ж. Меттеталь підкреслив, що банк готовий піти на такий крок для того, щоб
українські зернотрейдери, у свою чергу, мали можливість фінансувати українських
сільгоспвиробників.
"Також ми працюємо над удосконаленням законодавчої системи для того, щоб
спростити потік коштів у сільськогосподарський сектор як на стадії до посівів, так і
після збору врожаю. Для цього ми організуємо поїздку представників держави
(Україну) до Бразилії для того, щоб подивитися, як проходить там фінансування до
проведення посівної кампанії ", - заявив він.
У свою чергу, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко
зазначив, що зернотрейдери не будуть кредитувати виробників сільськогосподарської
продукції без скасування квот на експорт кукурудзи та зернових. "Відкриваємо експорт
кукурудзи - кредитуємо. Скасовуємо квоти на зерно - кредитуємо, але якщо ситуація
буде тривати, як зараз - то ні", - заявив він.
«РБК-Україна»
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27.01.2011
КМУ випустить ОВДП на 5 млрд. грн. для кредитування Аграрного фонду

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року

Кабінет Міністрів України випустить облігації внутрішньої державної позики
(ОВДП) на 5 млрд. грн. для кредитування Аграрного фонду. Про це йдеться в постанові
КМУ № 43 від 19 січня 2011
Нагадаємо, випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад
встановлені обсяги в розмірі 5 млрд. грн. з відповідним коригуванням граничного
обсягу державного боргу і з подальшою передачею коштів Аграрному фонду на умовах
кредитування закладено у державному бюджеті на 2011 р.
Уряд без особливих труднощів зможе розмістити ОВДП на суму 5 млрд. грн. для
підтримки Аграрного фонду. Попит на папери є, незважаючи на те, що в них більш
низька прибутковість, ніж пропонує банківський сектор. Головне питання - щоб
залучені кошти були витрачені раціонально, говорить А. Товстопят, фінансовий
аналітик агропромислового сектору групи компаній ICU.
"Оскільки це державні цінні папери, то вони мають певний попит на ринку
цінних паперів. І їх випуск у декларованому обсязі можна буде продати, однозначно,
під більш низький відсоток, ніж пропонує банківський сектор. Інвестиційні компанії
куплять ці облігації під 10% річних, а може навіть і нижче. Попит на них є і проблем з
реалізацією не передбачається ", - вважає А. Товстопят.
Експерт звернув увагу, що питання полягає в тому, куди витратити ці кошти, так
щоб з користю. Правильно було б витратити на підтримку виробництва, в період після
масового виробництва, чи то цукру (зараз), чи то зерна (це в липні-вересні). "Можна
також Держрезерв доповнити запасами по м'ясу, що в принципі від сезону не залежить,
можна було починати і зараз. Знову ж таки, для того щоб регулювати ситуацію, коли
виникне необхідність", - підкреслив А. Товстоп'ят.
«UBR»
26.01.2011
КМУ затвердив план заходів щодо
товаровиробників на зовнішньому ринку

захисту

інтересів

національних

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо захисту інтересів
національних товаровиробників на зовнішньому ринку. Про це йдеться у
розпорядженні КМУ № 35-р від 5 січня 2011 р., опублікованого на сайті ВРУ.
Згідно з розпорядженням, Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерству закордонних справ (МЗС) України, Міністерству юстиції
України (Мін'юст) необхідно до кінця I кварталу 2011 р. розробити проект постанови
про внесення змін до постанови КМУ № 801 від 07.06.2006 р. "Про затвердження
порядку здійснення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників під час проведення
іноземними державами, їх економічними або митними об'єднаннями антидемпінгових,
спеціальних захисних або компенсаційних розслідувань щодо імпорту товарів
українського походження ".
Також даним міністерствам необхідно до кінця I кварталу 2011 р. розробити
законопроект про внесення змін до закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні
та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань.
Міністерству економічного розвитку і торгівлі необхідно до грудня 2011 р.
внести зміни до законодавства щодо запровадження страхування, кредитування та
гарантування експортних операцій.
Крім того, МЗС України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі
необхідно в першому кварталі 2011 р. розробити механізм моніторингу відповідності
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режимів торгівлі іноземних держав нормам міжнародного права, зокрема, вимогам
двосторонніх договорів України з такими державами.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
26.01.2011
Українським фермерам дозволять купувати землю в розстрочку
Українським фермерам дозволять купувати землю в розстрочку. Такі
преференції для фермерів закладені в законопроекті "Про ринок землі",
оприлюдненому на сайті Держкомзему.
У той же час, робоча група, яка готувала свої пропозиції з цього питання,
розглядала кілька варіантів захисту української землі від недобросовісних покупців, які
нібито вже зараз готові скупити паї у зубожілих селян за безцінь. Наприклад, звучали
пропозиції обмежити можливості спекулятивного капіталу, який буде скуповувати
землі для подальшого перепродажу, шляхом встановлення мита, в залежності від того,
скільки часу земля перебувала у власності.
У перехідних же положеннях проекту зазначено, що в закон про держмито
вносяться наступні зміни: у разі якщо земельна ділянка буде відчужена на протязі 5
років з дня покупки, мито за перший рік складе 100% від нормативної грошової оцінки,
за другий - 90% і так далі.
Також, щоб збити ажіотажний попит на землю і зробити її більш доступною для
селян, пропонувалося надати право купівлі земель с/г призначення тільки особам, які
безпосередньо займаються сільським господарством і реалізують власну продукцію.
Але в законопроекті преференції таким особам даються тільки в плані купівлі землі в
розстрочку.
Крім цього, учасники робочої групи відзначали, що назріло упорядкування
широко поширеної під час дії мораторію зміни цільового призначення землі. У
"держкомземівському" ж проекті зазначено, що зміну цільового призначення землі не
можна робити протягом 10 років після покупки.
Обговорювалася і відповідальність покупця за якісний стан земель.
Представники робочої групи пропонували норму, щоб кожен покупець попередньо
надав проект сівозміни, що позбавило б можливості кілька років підряд сіяти на одній
ділянці, скажімо, рентабельний соняшник і вичавлювати з землі всі соки. У той же час,
Держкомзем обмежився лише отриманням агрохімпаспорта, що показує стан грунту.
«Главком»
26.01.2011
ДПАУ затвердила нову форму
сільськогосподарського податку

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року

податкової

декларації

з

фіксованого

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) наказом № 1016 від 24
грудня 2010 затвердила нову форму податкової декларації за фіксованим
сільськогосподарським податком.
У зв'язку з цим втратили свою силу ряд наказів ДПАУ. А саме:
• № 230 від 27.04.1999 р. "Про заходи щодо забезпечення виконання Закону
України" Про фіксований сільськогосподарський податок ";
• № 12 від 10.01.2002 р. "Про затвердження змін та доповнень до Порядку
розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми
розрахунку";
• № 170 від 26.03.2004 р. "Про затвердження змін до Порядку розрахунку
фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми розрахунку";
• № 624 від 10.11.2009 р. "Про внесення змін до Порядку розрахунку
фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку".
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Нова форма декларації затверджена згідно з пунктом 46.5 статті 46 розділу II та
глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні".
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.01.2011
Держагентство земельних ресурсів України пропонує створити держустанову з
управління с/г землями
Державне агентство земельних ресурсів України пропонує створити Державне
спеціалізовану установу з управління землями сільськогосподарського призначення
державної власності. Про це йдеться в проекті закону "Про ринок земель",
опублікованому на сайті відомства.
Згідно з документом, установа повинна забезпечити реалізацію державної
політики щодо регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення,
консолідації та охорони земель с/г призначення державної власності. Планується, що
дана установа буде створюватися Кабінетом Міністрів України.
Документом передбачається, що продаж земельних ділянок державної або
комунальної власності та права на їх оренду здійснюють органи місцевої влади,
місцевого самоврядування, державні органи приватизації, спеціалізована установа,
уповноважена здійснювати відчуження земельних ділянок, призначених для продажу,
або державний виконавець згідно з виконавчим документом.
Як повідомляв раніше, Держземагентство до кінця січня 2011 р. має підготувати
законопроект про ринок земель та внести його на розгляд КМУ, а також провести
супровід законопроекту про державний земельний кадастр, щоб з 1 січня 2012 р.
відкрити продаж земель с/г призначення.
Закон про ринок земель планується прийняти у Верховній Раді України у
першому кварталі 2011 р. Скасування мораторію на продаж земель с/г призначення
передбачається з прийняттям законів "Про державний земельний кадастр" і "Про ринок
земель".
«УНІАН»
25.01.2011
Мінагропрод України має намір скасувати свій наказ про затвердження переліку
супутніх послуг, дохід від надання яких входить в суму, отриману від реалізації с/г
продукції власного виробництва та продуктів її переробки
Мінагропрод розробив проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 29.01.2007 р. № 55".
Даний документ підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України № 55 від 29.01.2007 р. "Про затвердження Переліку супутніх послуг,
дохід від надання яких у разі утворення сільськогосподарського підприємства шляхом
злиття, приєднання, перетворення, поділу або відділення входить в суму, отриману від
реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її
переробки (крім підакцизних товарів) "таким, що втратив силу.
Варто відзначити, що в перелік супутніх послуг входять:
• послуги зі збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та
підготовка продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очищення,
розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які
надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту
набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі
покупцю);
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• послуги з догляду за худобою та птицею, які надаються її покупцю
сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку
продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);
• послуги зі зберігання сільськогосподарської продукції, що надаються її
покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на
таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);
• послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її
покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на
таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року
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 Директор ІРАР Андрієвський В.Є. та експерт ІРАР Сеперович Н.В. прийняли
участь у круглому столі «Розвиток діалогу в зерновому секторі та перспективи
інвестування», організованого Європейським банком реконструкції та розвитку,
Міністерством аграрної політики та продовольства України, Українською
аграрною конфедерацією, Українською зерновою асоціацією за участі
представників бізнесу, іноземних та громадських організацій.
 Нещодавно побачив світ Навчальний посібник для дистанційного навчання
«Сільськогосподарська дорадча діяльність», авторами якого є науковці
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Кальна-Дубінюк Т.П., Кудінова І.П., Рибак Л..Х., а також заступник директора
ІРАР, член Ради Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб
України Корінець Р.Я.
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5. ПОДІЇ ІРАР

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року
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6. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року

Що нового для селян підготував Податковий Кодекс України?
Сеперович Н.В.,
експерт ІРАР, кандидат економічних наук
Податковим Кодексом України, прийнятим від 2 грудня 2010 року №2755-VI,
збережено для сільськогосподарських товаровиробників пільговий режим
оподаткування – фіксований сільськогосподарський податок та спеціальний режим
оподаткування на додану вартість.
Суть останнього полягає в тому, що нарахована сільгосппідприємством сума
податку на додану вартість на вартість поставлених ним сільськогосподарських
товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в
розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми
податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за
рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми
податку – для інших виробничих цілей. Зазначені суми податку на додану вартість
акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках,
відкритих в установах банків.
Окрім того, Податковим Кодексом тимчасово до 1 січня 2014 року, операції з
постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008 (крім товарної позиції 1006
та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 і
1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами виробниками зазначених товарів, у тому числі операції з імпорту таких товарів,
звільняються від оподаткування податком на додану вартість. У разі вивезення в
митному режимі експорту операцій з постачання зернових культур товарних позицій
1001-1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, то нульова ставка
застосовується до 1 липня 2011 року.
Таким чином, на зернові та олійні культури буде нараховуватися ПДВ лише на
етапі першого їх постачання сільськогосподарськими підприємствами (сума ПДВ
нараховуватиметься до ціни реалізації, а сальдо ПДВ буде акумулюватися на
спеціальному рахунку сільськогосподарського підприємства). Покупці олійних та
зернових культур будуть мати нульову ставку вхідного ПДВ. Це дозволить
експортерам зернових культур здійснювати свої операції без перерахування ПДВ до
бюджету, що відповідно не вимагатиме відшкодування ПДВ з бюджету. Отже, зникає
головний чинник адміністративного впливу на експортерів, який створював перешкоди
до своєчасних розрахунків з бюджетом.
При цьому неврегульованим є питання взаємовідносин сільськогосподарських
товаровиробників з Аграрним фондом та елеваторами, які нині є посередниками, тобто
у них виникатиме нарахування ПДВ у ціні при подальшому продажу.
Також 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, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та
м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,
субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовується до
спеціального фонду державного бюджету. Порядок нарахування, виплати і
використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
У Державному бюджеті на 2011 рік передбачено із Спеціального фонду на
видатки розвитку 2,03 млрд. грн. Механізм розподілу цих коштів ще розробляється у
Мінагрополітики. Видається доцільним ці кошти розподілити таким чином: 60 % - на
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компенсацію будівництва молочних ферм на 400 чи 800 голів, решту коштів – як пряма
підтримка приросту поголів’я корів (в розрахунку на голову).

Випуск
№41 (30)
28 січня
2011 року
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