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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 лютого 2011 р. № 61
Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. № 672
Кабінет Міністрів України постановляє:
На часткову зміну абзацу першого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 28 липня 2010 р. № 672 “Про утворення Державного підприємства
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості” (Офіційний вісник України, 2010 p., №
58, ст. 2022) призначити головою комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості заступника Міністра аграрної політики Якубовича
Ігоря Валентиновича, увільнивши від цих обов’язків Лаврова Євгенія Михайловича.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 січня 2011 р. № 56
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів
України від 12 травня 2000 р. № 783
Кабінет Міністрів України постановляє:
Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
12 травня 2000 р. № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель”.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 січня 2011 р. № 57
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. № 844 та від 21 жовтня 2009 р. № 1112
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:
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абзац шостий пункту 2 Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам
України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 844 “Деякі питання
реалізації права власності на землю громадянами України” (Офіційний вісник України,
2009 р., № 61, ст. 2158, № 82, ст. 2770, № 97, ст. 3360; 2010 р., № 11, ст. 525), викласти в
такій редакції:
“копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб —
платників податків;”;
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підпункт 1 пункту 1 та пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
2009 р. № 1112 “Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі
громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки”
(Офіційний вісник України, 2009 р., № 82, ст. 2770) виключити.
http://www.kmu.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про державний земельний кадастр»
Номер, дата реєстрації: 8077 від 04.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Бевзенко В.Ф.
Народний депутат України Ткач Р.В.
Народний депутат України Лук'янчук Р.В.
Метою ведення державного земельного кадастру є: гарантування прав власників
і землекористувачів; регулювання земельних відносин та управління земельними
ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійснення
землеустрою; контролю за використанням та охороною земель; обліку цінності земель
у складі природних ресурсів; інформаційного забезпечення органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, заінтересованих фізичних та юридичних осіб;
встановлення обґрунтованих розмірів плати за землю.
Проект Закону України «Про Державний земельний кадастр» підготовлений відповідно
до статті 204 Земельного кодексу України з метою встановлення правових,
економічних та організаційних основ діяльності у сфері державного земельного
кадастру.
Ведення державного земельного кадастру ґрунтується на таких основних
принципах: обов’язковості внесення до Державного земельного кадастру відомостей
про всі земельні ділянки та землі, розташовані в межах території адміністративнотериторіальних одиниць;єдності методології ведення Державного земельного кадастру;
об’єктивності, достовірності, актуальності та повноти відомостей і документів
Державного земельного кадастру; внесення відомостей до Державного земельного
кадастру виключно на підставі та в порядку, визначеному цим Законом; відкритості та
доступності відомостей Державного земельного кадастру, законності їх одержання,
поширення і зберігання; безперервності внесення до Державного земельного кадастру
відомостей про земельні ділянки, що змінюються; документування всіх відомостей
Державного земельного кадастру.
Дані державного земельного кадастру є основою для ведення містобудівного
кадастру населених пунктів, кадастрів інших природних ресурсів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (в частині не
оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу сільгосппродукції
власного виробництва з використанням земельних ділянок, наданих їм для
ведення особистого селянського господарства)»
Номер, дата реєстрації: 8077 від 04.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Костенко Ю.І.
Народний депутат України Джоджик Я.І.
Народний депутат України Заєць І.О.
Народний депутат України Давиденко А.А.
Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року

Усунути протиріччя норм Податкового кодексу, які породжуватиме у селян
філософію рантьє та небажання займатись сільськогосподарською працею, та соціальну
несправедливість, коли працюючі самостійно на землі, опиняться в гіршому
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фінансовому стані, ніж ті, хто лише отримує пасивні доходи в якості членів
сільськогосподарських виробничих кооперативів.
Підпунктом 165.1.48 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України
встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку (фізичних осіб) не включаються доходи від кооперативних виплат та/або від
одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його
виходу з кооперативу, отриманих членом сільськогосподарського виробничого
кооперативу, членом якого є виключно фізичні особи, що здійснює виробництво
сільськогосподарської продукції, а саме молока та м'яса, з використанням земельних
ділянок членів, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх
розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної
частки (паю).
Таким чином встановлюється, що не підлягають оподаткуванню пасивні доходи,
отримані в результаті використання земельних ділянок членів сільськогосподарських
виробничих кооперативів, наданих їм для ведення особистого селянського
господарства.
В той же час доходи, отримані від продажу сільгосппродукції власного
виробництва з використанням земельної ділянки, наданої фізичним особам для ведення
особистого селянського господарства, підлягають оподаткуванню на загальних
підходах.
Таке протиріччя норм Податкового кодексу породжуватиме у селян філософію
рантьє та небажання займатись сільськогосподарською працею. Крім того воно
породжує соціальну несправедливість, коли працюючі самостійно на землі, опиняться в
гіршому фінансовому стані, ніж ті, хто лише отримує пасивні доходи в якості членів
сільськогосподарських виробничих кооперативів.
Слід також зазначити, що власники земельних ділянок сільськогосподарського
призначення сплачують також плату за землю згідно з норм РОЗДІЛУ XIII.
Податкового
кодексу.
Таким
чином,
фізичні
особи,
які
займаються
сільгоспвиробництвом з використанням земельних ділянок, наданої їм для ведення
особистого селянського господарства сплачують фактично подвійні податки, що
економічно несправедливим.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Закону України "Про ветеринарну медицину" щодо виробництва та обігу
ветеринарних препаратів
Номер, дата реєстрації: 7377/П від 03.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону
України “Про ветеринарну медицину” щодо виробництва та обігу ветеринарних
препаратів (реєстр. № 7377), поданий Кабінетом Міністрів України.
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2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
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Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України» (щодо особливостей здійснення
експорту об'єктів державного цінового регулювання)
Номер, дата реєстрації: 8053 від 02.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Борт В.П.
Народний депутат України Перестенко М.В.
Народний депутат України Терещук С.М.
Народний депутат України Сідельник І.І.
Прийняття зазначеного проекту має на меті захист інтересів вітчизняного
товаровиробника сільськогосподарської продукції, що є об'єктом державного цінового
регулювання та інтересів держави в процесі побудови цивілізованого аграрного ринку
країни.
Реалізація, поставленої мети проекту, можлива шляхом запровадження нових
правил експорту сільськогосподарської продукції, що є об'єктами державного цінового
регулювання.
Реформи в аграрному секторі України просуваються повільно і неефективно.
Одна із причин – неспроможність уряду виробити і втілити дієву стратегію реформ,
спрямовану на забезпечення тривалої ефективності галузі та підвищення її
конкурентоздатності.
Зважаючи на значний потенціал країни в цій сфері, існує ряд проблем, що
гальмують її розвиток, серед яких: проблема конкурентоздатності вітчизняної
продукції агропромислового комплексу на міжнародних ринках, проблема захисту
внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції, проблема регулювання структури
експорту-імпорту аграрної продукції тощо.
Незважаючи, на те, що статистика зовнішньої торгівлі сільськогосподарською
продукцією із року в рік має позитивні тенденції, а агропромисловий комплекс
нарощує темпи поставок за кордон, інфраструктура села та рівень модернізації
сільгоспвиробництва залишається жахливими.
У зв'язку з цим, та з метою вирішення проблем, що перешкоджають просуванню
українського сільськогосподарського товаровиробника на зовнішні ринки,
пропонується прийняти запропонований проект, яким вирішити питання експорту
уповноваженими Кабінетом Міністрів України державними агентами та
сільськогосподарськими товаровиробниками продукції (товарів), яка є об'єктом
державного цінового регулювання.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
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03.02.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку нарахування коштів податку на додану вартість, що
сплачуються до спеціального фонду державного 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)"
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З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку нарахування коштів податку на додану
вартість, що сплачуються до спеціального фонду державного 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)" (далі – проект
постанови) та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту, Міністерство
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект постанови розроблений на виконання пункту 166 Плану організації
підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення
реалізації Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755 та Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Податкового кодексу України" від 2 грудня 2010 р. № 2756, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. (протокол № 7) (пункт 1 доручення
Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 71984/2/1-10), в частині внесення в
установленому порядку проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку
нарахування коштів податку на додану вартість, що сплачуються до спеціального
фонду державного 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).
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua
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: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик
24, м. Київ, 01001, е-mail: kirsenko@minapk.gov.ua та Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,
e-mail: mail@dkrp.gov.ua.www.minagro.kiev.ua
ПОРЯДОК
нарахування коштів податку на додану вартість, що сплачуються до
спеціального фонду державного 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)
1. Цей Порядок визначає механізм нарахування коштів податку на додану
вартість, які сплачуються до спеціального фонду державного бюджету переробними
підприємствами всіх форм власності, що мають власні та орендовані переробні
потужності, 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) (далі – готова продукція), у період з 1 січня 2011
року до 1 січня 2015 року.
2. Дія цього Порядку не поширюється на операції з переробки сировини на
давальницьких умовах.
3. Сума податку на додану вартість, що піддягає перерахуванню до спеціального
фонду державного бюджету, визначається щомісяця відповідно до декларації з податку
на додану вартість (переробного підприємства).
4. Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний
(податковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік операцій з
поставки готової продукції.
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За результатами зазначеного обліку переробні підприємства визначають
відповідно до вимог розділу V Податкового кодексу України суми податкових
зобов`язань та податкового кредиту, які виникають у зв`язку з переробкою та
поставкою готової продукції, і складають декларацію з податку на додану вартість
(переробного підприємства), яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається
до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства
як платника податку на додану вартість у порядку і строки, встановлені розділом V
Податкового кодексу України, з урахуванням вимог нормативно-правових актів
Державної податкової служби.
Визначена до сплати за декларацією з податку на додану вартість (переробного
підприємства) сума податку на додану вартість перераховується переробним
підприємством до спеціального фонду державного бюджету у строки, встановлені
розділом V Податкового кодексу України для сплати податку на додану вартість.
Якщо виготовлені (надані) або придбані товари (послуги), основні фонди
використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової
продукції, а частково для виготовлення (надання) інших товарів (послуг), сума
сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з частки
використання таких товарів (послуг), основних фондів за операціями з виготовлення
готової продукції та за іншими операціями.
5. Контроль за правильністю визначення сум податку на додану вартість та їх
перерахуванням за платіжними дорученнями до спеціального фонду державного
бюджету здійснюють органи Державної податкової служби.
Метою прийняття проекту постанови є реалізація норми пункту 1 підрозділу 2
розділу XX Податкового кодексу України, відповідно до якої Порядок нарахування
коштів податку на додану вартість, що сплачуються до спеціального фонду державного
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’ясокісткове борошно), затверджується Кабінетом Міністрів України.
Проект постанови підготовлений на виконання пункту 166 Плану організації
підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення
реалізації Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755 та Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Податкового кодексу України" від 2 грудня 2010 р. № 2756, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. (протокол № 7) (пункт 1 доручення
Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 71984/2/1-10), в частині внесення в
установленому порядку проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо Порядку
нарахування коштів податку на додану вартість, що сплачуються до спеціального
фонду державного 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).
www.minagro.kiev.ua
28.01.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження розмірів виплат спрямованих на державну підтримку галузі
тваринництва на 2011 рік"

Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження розмірів виплат спрямованих на державну
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підтримку галузі тваринництва на 2011 рік", Мінагрополітики України оголошує про
його публікацію.
Проектом виконується пункт 1 підрозділу 2 "Особливості справляння податку на
додану вартість" розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, на
який розроблений вищезазначений проект постанови, що визначає порядок
спрямування бюджетних коштів на виплату за такими напрямами: доплати за
реалізоване молоко, доплата за вирощені та продані на забій і переробку суб`єктам
господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та
перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої
худоби та свині, доплати фізичним особам (населенню) за закупівлю установки
індивідуального доїння, який буде створювати сприятливі умови для стабільної роботи
і подальшого розвитку тваринницьких ферм з використанням новітніх технологій у
виробництві з метою ефективного ведення галузі тваринництва шляхом підвищення
продуктивності тварин, нарощування поголів’я худоби, збільшення виробництва
молока та м’яса до обсягів, що забезпечують продовольчу безпеку країни, споживання
цих продуктів на рівні фізіологічної норми та нарощування експортних можливостей
галузі, а також сприяти розвитку великотоварних підприємств, як основних виробників
високоякісної тваринницької продукції.
Прийняття постанови дозволить спрямувати асигнування для ефективного
розвитку галузі тваринництва, як пріоритетного напряму розвитку України.
Зазначений проект разом з аналізом регуляторного акта знаходиться на
офіційному веб-сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови можна надсилати
протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24
Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією або на адресу електронної пошти Державного комітету України з питань
регуляторної політики 01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua
РОЗМІРИ
доплат, спрямованих на державну підтримку
галузі тваринництва на 2011 рік
1. Доплати:
1) за реалізоване молоко:
сільськогосподарським підприємствам – 0,35 гривні за 1 кілограм у перерахунку
на базисну жирність;
фізичним особам – 0,30 гривні за 1 кілограм у перерахунку на базисну жирність;
2) за вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам господарювання, які
мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних
(орендованих) переробних цехах:
молодняк великої рогатої худоби – 1,5 гривні за кілограм живої ваги;
свині (крім свиноматок і кнурів) – 1 гривня за кілограм живої ваги;
3) доплати фізичним особам (населенню) за закупівлю установки
індивідуального доїння:
за закуплену нову установку індивідуального доїння – 5000 гривень за одиницю.
Внаслідок кризових явищ, які спостерігаються в тваринництві, особливо в
молочному скотарстві, за останні 19 років поголів'я великої рогатої худоби корів в усіх
категоріях господарств станом на 01.01.2011 скоротилось в 5,2 рази (з 24,6 до 4,7 млн.
голів), поголів’я корів - в 3,1 рази (з 8,4 до 2,7 млн. голів), поголів’я свиней зменшилось
в 2,4 рази (з 19,4 до 8,0 млн. голів). Внаслідок цього зменшилось виробництво молока
на 13,2 млн. тонн (з 24,5 до 11,3 млн. тонн), або в 2,2 рази та реалізація на забій великої
рогатої худоби протягом цього періоду зменшилась з 3,2 до 0,7 млн. тонн (у 4,6 рази),
свиней – з 2,0 до 0,7 млн. тонн (у 2,9 рази).
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Зважаючи на вищевказане, спрямування бюджетних коштів на розвиток галузі
тваринництва буде створювати сприятливі умови для стабільної роботи і подальшого
розвитку тваринницьких ферм, в тому числі сімейних ферм, з використанням новітніх
технологій у виробництві молока та м’яса з метою ефективного ведення тваринництва
шляхом підвищення продуктивності худоби, нарощування поголів’я тварин,
збільшення виробництва молока і м’яса до обсягів, що забезпечують продовольчу
безпеку країни, споживання цих продуктів на рівні фізіологічної норми та нарощування
експортних
можливостей
галузі,
зростання
конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств, рівня життя населення, а також буде сприяти
розвитку великотоварних підприємств як основних виробників високоякісної
тваринницької продукції.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів
доплат, спрямованих на державну підтримку галузі тваринництва на 2011 рік"
підготовлений на виконання пункту 1 підрозділу 2 "Особливості справляння податку на
додану вартість" розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
Запровадження механізму виплати доплат за такими напрямами: доплати за
реалізоване молоко; доплати за вирощені та продані на забій і переробку суб`єктам
господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та
перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої
худоби та свині; доплати фізичним особам (населенню) за закупівлю установки
індивідуального доїння створить сприятливі умови для розвитку галузі тваринництва,
зокрема для поступового нарощування поголів`я худоби, підвищення їх
продуктивності, а відтак збільшення виробництва молока та м’яса, збільшення
надходження на промислову переробку високоякісної сировини, рівня споживання
молока і м’яса однією особою, поліпшення фінансово-економічного стану
сільськогосподарських товаровиробників, а також створення додаткових робочих
місць.
www.minagro.kiev.ua
28.01.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку використання коштів податку на додану вартість,
що сплачуються до спеціального фонду державного 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)"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів податку на додану
вартість, що сплачуються до спеціального фонду державного 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)",
Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проектом виконується пункт 1 підрозділу 2 "Особливості справляння податку на
додану вартість" розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, на
який розроблений вищезазначений проект постанови, що визначає порядок
спрямування бюджетних коштів на виплату за такими напрямами: доплати за
реалізоване молоко, доплата за вирощені та продані на забій і переробку суб`єктам
господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та
перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої
худоби та свині, доплати фізичним особам (населенню) за закупівлю установки
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індивідуального доїння, який буде створювати сприятливі умови для стабільної роботи
і подальшого розвитку тваринницьких ферм з використанням новітніх технологій у
виробництві з метою ефективного ведення галузі тваринництва шляхом підвищення
продуктивності тварин, нарощування поголів’я худоби, збільшення виробництва
молока та м’яса до обсягів, що забезпечують продовольчу безпеку країни, споживання
цих продуктів на рівні фізіологічної норми та нарощування експортних можливостей
галузі, а також сприяти розвитку великотоварних підприємств, як основних виробників
високоякісної тваринницької продукції.
Прийняття постанови дозволить спрямувати асигнування для ефективного
розвитку галузі тваринництва, як пріоритетного напряму розвитку України.
Зазначений проект разом з аналізом регуляторного акта знаходиться на
офіційному веб-сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови можна надсилати
протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24
Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією або на адресу електронної пошти Державного комітету України з питань
регуляторної політики 01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
використання коштів податку на додану вартість, що сплачуються до спеціального
фонду державного 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)" підготовлений на виконання пункту 1
підрозділу 2 "Особливості справляння податку на додану вартість" розділу ХХ
"Перехідні положення" Податкового кодексу України.
Запровадження механізму використання коштів податку на додану вартість, які
сплачуються до спеціального фонду державного бюджету переробними
підприємствами всіх форм власності, що мають власні та орендовані переробні
потужності, 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), що створить сприятливі умови для розвитку
галузі тваринництва, зокрема для поступового нарощування поголів`я худоби,
підвищення їх продуктивності, а відтак збільшення виробництва молока та м’яса,
збільшення надходження на промислову переробку високоякісної сировини, рівня
споживання молока і м’яса однією особою, поліпшення фінансово-економічного стану
сільськогосподарських товаровиробників, а також створення додаткових робочих
місць.
Внаслідок кризових явищ, які спостерігаються в тваринництві, особливо в
молочному скотарстві, за останні 19 років поголів'я великої рогатої худоби корів в усіх
категоріях господарств станом на 01.01.2011 скоротилось в 5,2 рази (з 24,6 до 4,7 млн.
голів), поголів’я корів - в 3,1 рази (з 8,4 до 2,7 млн. голів), поголів’я свиней зменшилось
в 2,4 рази (з 19,4 до 8,0 млн. голів). Внаслідок цього зменшилось виробництво молока
на 13,2 млн. тонн (з 24,5 до 11,3 млн. тонн), або в 2,2 рази та реалізація на забій великої
рогатої худоби протягом цього періоду зменшилась з 3,2 до 0,7 млн. тонн (у 4,6 рази),
свиней – з 2,0 до 0,7 млн. тонн (у 2,9 рази).
Зважаючи на вищевказане, спрямування бюджетних коштів на розвиток галузі
тваринництва буде створювати сприятливі умови для стабільної роботи і подальшого
розвитку тваринницьких ферм, з використанням новітніх технологій у виробництві
молока та м’яса з метою ефективного ведення тваринництва шляхом підвищення
продуктивності худоби, нарощування поголів’я тварин, збільшення виробництва
молока і м’яса до обсягів, що забезпечують продовольчу безпеку країни, споживання
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цих продуктів на рівні фізіологічної норми та нарощування експортних можливостей
галузі, зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, рівня
життя населення, а також буде сприяти розвитку великотоварних підприємств як
основних виробників високоякісної тваринницької продукції.
www.minagro.kiev.ua
28.01.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2011 рік"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на
2011 рік", Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проектом виконуються закони України "Про Державний бюджет України на
2011 рік", "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", Державної цільової програми
розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 та абзац 2 пункту 3 Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 18.03.2009 №282, на які
розроблений вищезазначений проект постанови, що визначає розміри бюджетної
тваринницької дотації на 2011 рік на виплату за такими напрямами: за поголів'я телиць,
закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування та за поголів'я корів м'ясного
напряму продуктивності, які будуть створювати сприятливі умови для стабільної
роботи і подальшого розвитку тваринницьких ферм з використанням новітніх
технологій у виробництві з метою ефективного ведення галузі тваринництва шляхом
підвищення продуктивності тварин, нарощування поголів’я худоби, збільшення
виробництва молока та м’яса до обсягів, що забезпечують продовольчу безпеку країни,
споживання цих продуктів на рівні фізіологічної норми та нарощування експортних
можливостей галузі, а також сприяти розвитку великотоварних підприємств, як
основних виробників високоякісної тваринницької продукції.
Прийняття постанови дозволить спрямувати асигнування для ефективного
розвитку галузі тваринництва, як пріоритетного напряму розвитку України.
Зазначений проект разом з аналізом регуляторного акта знаходиться на
офіційному веб-сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови можна надсилати
протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24
Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією або на адресу електронної пошти Державного комітету України з питань
регуляторної політики 01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua
РОЗМІРИ
бюджетної тваринницької дотації на 2011 рік

Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року

1. Спеціальна бюджетна дотація за:
1) поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності:
племінним заводам - до 1900 гривень за голову;
племінним репродукторам - до 1000 гривень за голову;
іншим сільськогосподарським підприємствам - до 600 гривень за голову;
2) поголів'я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування, до 7 гривень за 1 кілограм живої ваги
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів
бюджетної тваринницької дотації на 2011 рік " розроблено на виконання законів
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України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", "Про ідентифікацію та
реєстрацію тварин", Державної цільової програми розвитку українського села на період
до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня
2007 року № 1158.
Внаслідок кризових явищ за останні 19 років поголів'я корів в усіх категоріях
господарств скоротилось в 3,1 рази (з 8,4 до 2,7 млн. голів), а відтак зменшилось
виробництво молока на 12,9 млн. тонн ( з 24,5 до 11,6 млн. тонн), або в 2,1 рази та
реалізація на забій великої рогатої худоби протягом цього періоду зменшилась з 3,2 до
0,7 млн. тонн (у 4,6 рази).
Стабілізувати та наростити поголів’я великої рогатої худоби, зокрема корів,
запобігти вирізанню маловагового молодняку великої рогатої худоби. Стабілізувати та
наростити обсяги виробництва молока у державі. Стимулювати сільськогосподарських
товаровиробників до нарощування поголів'я корів, збільшення виробництва молока і
яловичини до обсягів, що забезпечать продовольчу безпеку країни, та споживання цих
продуктів на рівні фізіологічної норми, а також сприятимуть розвитку великотоварних
підприємств як основних виробників високоякісної тваринницької продукції. Сприяти
ефективному використанню коштів, передбачених Законом України "Про Державний
бюджет України на 2011 рік" за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та
державна підтримка виробництва продукції рослинництва".
www.minagro.kiev.ua

Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
04.02.2011
Кабінет Міністрів України передбачив нову процедуру обрання керівництва ДАК
"Хліб України"
Кабінет Міністрів України передбачив нову процедуру обрання голови
державної акціонерної компанії (ДАК) "Хліб України". Про це йдеться в постанові
КМУ № 63 від 2 лютого 2011.
Зокрема, КМУ визнав таким, що втратив силу статут ДАК "Хліб України" і
передбачив, що призначення на посаду та звільнення з посади голови правління
компанії, а також затвердження складу наглядової ради здійснюється урядом.
Відзначимо, раніше голова правління, перший заступник, заступники голови правління
і члени правління призначалися загальними зборами акціонерів компанії терміном на 5
років.
Нагадаємо, Господарський суд міста Києва порушив справу про банкрутство
державної акціонерної компанії "Хліб України" за позовом компанії FJ Elsner & Co
Gesellschaft mbH (Австрія). Про це повідомляла юридична фірма "Ільяшов і Партнери".
Підставою для заяви стало невиконання договірних зобов'язань ДАК "Хліб України".
«РБК-Україна»
04.02.2011
КМУ скасував дію своєї постанови "Про проведення грошової індексації грошової
оцінки земель"
КМУ постановою № 56 від 31 січня 2011 скасував дію своєї постанови № 783 від
12 травня 2000 р. "Про проведення грошової індексації грошової оцінки земель".
Варто нагадати, що згідно з постановою № 783, до грошової оцінки
сільськогосподарських угідь, проведеної станом на 1 липня 1995 р., застосовується
коефіцієнт 2,07.
До грошової оцінки земель за межами населених пунктів, земель населених
пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення (крім земель під
родовище торфу, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під
водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного
значення та лісових земель), проведеної за станом на 1 квітня 1996 р., застосовується
2,04.
коефіцієнт
Крім того, до грошової оцінки земель під родовище торфу, наданими підприємствам
торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного значення та лісових земель за
межами населених пунктів, проведеної станом на 1 січня 1997 р., застосовується
коефіцієнт 1,20.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
04.02.2011
Експортувати сільгосппродукцію з Україною зможуть тільки самі виробники та
держагент?

Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року

2 лютого ц.р. до Верховної Ради України внесено проект закону (№ 8053) про
внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства
України» (щодо особливостей здійснення експорту об'єктів державного цінового
регулювання). Законопроект внесений депутатами В. Борт, М. Перестенко, С.
Терещуком і І. Сидельников.
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Зокрема, депутати пропонують, щоб «експорт об'єктів державного цінового
регулювання здійснювався виключно сільгосптоваровиробниками таких об'єктів в
обсягах власного виробництва та Державним агентом із забезпечення експорту об'єктів
державного цінового регулювання.
«Прийняття даного законопроекту дозволить захистити інтереси вітчизняного
виробника сільгосппродукції, яка є об'єктом державного цінового регулювання та
інтересів держави в процесі будівництва цивілізованого аграрного ринку країни», вважають автори законопроекту.
Реалізація даної мети можлива шляхом введення нових правил експорту
сільгосппродукції, яка є об'єктом державного цінового регулювання, говориться в
пояснювальній записці.
Автори вважають, що прийняття закону дозволить побудувати цивілізований
аграрний ринок і реалізувати гарантовані права виробника сільгосппродукції на
безпосереднє отримання доходів від своєї діяльності.
АПК-Інформ
03.02.2011
В Україні створюється вертикально-інтегрований аграрний монстр?
Придбання агрохолдингів «Дакор Агро Холдинг» і «Райз» агрокомпанією
Ukrlandfarming, співвласником якої є Олег Бахматюк, може перетворити останню на
найбільшого землевласника в Україну із спільною земельною банком порядку 430 тис.
га. В Україні, по суті, створюється вертикально-інтегрований аграрний монстр, вважає
керівник служби бізнес-проектів ІА «АПК-Інформ" Родіон Рибчинський. Він зазначає,
що, за інформацією учасників ринку, Ukrlandfarming також має намір придбати
зерноторгову компанію.
За словами О. Бахматюка, Ukrlandfarming планує активно займатися
виробництвом цукру і кукурудзи, які використовуються у виробництві біоетанолу. «Ми
розраховуємо, що ці товари будуть найперспективнішими і по маржі, і по
затребуваності, і за темпами продажів», - заявив бізнесмен.
У той же час, прокоментувати факт купівлі компаній «Дакор Агро Холдинг» і
«Райз» власник Ukrlandfarming категорично відмовився.
АПК-Інформ
03.02.2011
ВРУ відмінила ліцензування оптової торгівлі цукром

Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року

Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення зміни до статті 3 Закону"
Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру "щодо ліцензування оптової
торгівлі цукром.
Документ виключає частини першу, другу і четверту з статті 3 чинного закону
про ліцензування оптової торгівлі цукром з метою зменшення видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Скасовані норми передбачали, що в межах квоти "А" за заявками підприємств,
які займаються оптовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом Міністрів
України органом повинні видаватися спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру
на ринку України з урахуванням квартальних і місячних обсягів. Оптова торгівля
цукром на внутрішньому ринку України має здійснюватися суб'єктами
підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії), причому
кількість ліцензій на здійснення оптової торгівлі цукром не обмежувалося. Суб'єкти
підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мали право
отримувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, що мають спеціальні
дозволи (ліцензії) на здійснення оптової торгівлі цукром.
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Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року

03.02.2011
Мінекономрозвитку пропонує скасувати квотування експорту кукурудзи з
Україною
Міністерство економіки України пропонує внести зміни до додатку до
постанови КМУ від 4 жовтня 2010 р. № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі
види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31
березня 2011 р., і затвердження Порядку видачі ліцензій на експорт окремих видів
сільгосппродукції і розподілу квот». Відповідний проект постанови КМУ
оприлюднений на сайті міністерства 3 лютого.
Згідно з проектом постанови, пропонується виключити кукурудзу зі списку
сільгосппродукції,
експорт
якої
підлягає
квотуванню
і
ліцензуванню.
«Прийняття постанови сприятиме реалізації експортного потенціалу українськими
суб'єктами господарської діяльності та спрощення процедури митного оформлення
окремих видів зернових культур шляхом скасування квотування і ліцензування
експорту кукурудзи, буде сприяти збереженню існуючих ринків збуту і підтримання
статусу України як надійного постачальника високоякісної кукурудзи на світовий
ринок», - йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, що 26 січня міністр аграрного розвитку і продовольства Микола
Присяжнюк заявив про те, що уряд Україна може збільшити квоти на експорт
зернових: на 1 млн. тонн - на пшеницю і на 1,7 млн. тонн - на кукурудзу, а після березня
скасувати їх.
Квотування експорту зерна, спочатку введене урядом України на початку
жовтня 2010 р. на термін до 31 грудня 2010 р., в кінці минулого року було продовжено
до 31 березня 2011 р. При цьому сумарний розмір квот збільшено на 1,5 млн. тонн - до
4,2 млн. тонн. Квота на експорт кукурудзи збільшено з 2 до 3 млн. тонн, пшениці - з 0,5
до 1 млн. тонн.
АПК-Інформ
03.02.2011
КМУ обклав податком безкоштовну видачу державних актів на землю
Кабінет Міністрів України ввів сплату податку на додану вартість (ПДВ) і
податку на доходи фізичних осіб при операціях щодо складання документів для
безкоштовного отримання державних актів на право власності на землю. Про це
йдеться в постанові № 57 від 31 січня 2011 р., розміщеному на урядовому порталі.
Даною постановою вносяться зміни в постанови КМУ № 844 від 5 серпня 2009 р. і №
1112 від 21 жовтня 2009
Зокрема, виключення підпункту 1 пункту 1 постанови № 1112 вводить ПДВ і
податок на доходи фізичних осіб при операціях, пов'язаних з розробкою технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що засвідчують право на
земельну ділянку, проведенням державної реєстрації державних актів на право
власності на земельну ділянку , у тому числі заповнення бланків таких актів, а також з
безкоштовної видачі громадянам України державних актів на право власності на
земельні ділянки, які проводяться державними підприємствами, що належать до сфери
управління Державного агентства земельних ресурсів та Міністерства охорони
навколишнього середовища, за рахунок коштів державного бюджету в Відповідно до
постанови КМУ № 844 від 5 серпня 2009
Також постановою розширено перелік документів, які подаються громадянином
для отримання державного акта на право власності на землю. Зокрема, до заяви про
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видачу акту, крім копії документа, що посвідчує особу, копії довіреності для
уповноваженої особи, копії документа про присвоєння ідентифікаційного коду, копії
рішення про передачу земельної ділянки у власність та технічної документації із
землеустрою (або проекту відведення земельної ділянки), подається копія документа,
що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
«УНІАН»
03.02.2011
В. Янукович залишив "Укрспирт" у держвласності
2 лютого 2011 Президент України В. Янукович підписав закон "Про внесення
зміни до закону" Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації".
Відповідно до даного документа, ратифікованій Верховною Радою 11 січня 2011
р., присікається відчуження "Укрспирту" з держвласності шляхом включення його до
переліку об'єктів, які не підлягають приватизації.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
02.02.2011
Єгипет: доставка зернових під загрозою
Представники єгипетських шіппінгових компаній, доставка зернових в країну
знаходиться під загрозою. Проблема носить тимчасовий, проте масштабний характер і
складається не тільки в закритті портів, а й у відсутності працівників на робочих
місцях, зокрема митної служби.
"Нікому працювати, нікому розвантажувати і оформляти вантажі", повідомляють
представники
портів
Олександрія
(Дехейла)
і
Даміетта.
Обробка вантажів уже на цей момент здійснюється із затримками, коли і як вирішиться
ця ситуація - нікому невідомо.
Нагадаємо, що минулого місяця єгипетський держоператор GASC
законтрактував на імпорт 175 тис. тонн пшениці походженням з США і Австралія з
доставкою в березні. Поки не відомо, чи мають намір американські трейдери
виконувати умови даних контрактів, однак, швидше за все, це потребуватиме
додаткових гарантій від єгипетської сторони.
АПК-Інформ
03.02.2011
МінАПіП Україна має намір затвердити новий механізм дотування виробників
молока

Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року

Незабаром Міністерство аграрної політики і продовольства України (МінАПіП)
затвердить новий механізм отримання субсидії виробниками молока на поточний рік.
Тепер гроші будуть видавати з розрахунку на 1 літр.
"Буквально через пару днів вийде постанова, якою буде затверджено принцип
розподілу акумульованого ПДВ тваринникам. Ми довго прислухалися до думки
виробників і переробників і вирішили: дотації будуть видаватися з розрахунку не на
голову корови, а за реалізоване молоко в перерахунку за базову жирність", - розповів
заступник департаменту ринків тваринництва МінАПіП В. Піщолка. За словами
чиновника, в 2011 р. буде розподілено між виробниками молока більше 3 млрд. грн. Це
більше, ніж у 2010 р., практично на 1 млрд. грн.
Нагадаємо, в 2010 р. Верховна Рада, незважаючи на протистояння переробників
і виробників, все ж таки затвердила законопроект, згідно з яким змінюється схема
субсидування сектору. До 2011 р. ПДВ від експорту молочних продуктів залишався у
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переробників. Вони направляли ці кошти на компенсацію виробникам молока, які
здавали його на переробку. Таким чином, виробники молочної продукції мали в руках
матеріальний стимул для тваринників і підвищували вартість молока в сезон його
заготівлі. В умовах дефіциту білого продукту вони жорстко боролися з конкурентами,
переманюючи доплатами виробників молока. Тепер держава позбавила їх такої
переваги і взяло під контроль ці кошти. У цьому році накопичений в держбюджеті ПДВ
буде роздаватися тваринникам МінАПіП.
Якщо МінАПіП дійсно передбачить принцип дотування з розрахунку на 1 літр,
це надасть серйозну підтримку галузі, вважають аналітики. "Все буде залежати від
того, наскільки оперативно будуть роздаватися дотації і чи не буде розподіл коштів
упередженим. У цілому цей варіант підтримки молочного сектору можна оцінити як
дуже ефективний. Якщо він буде впроваджений, держава заохотить як збільшення
продуктивності молочного стада (збільшення надоїв), так і якість молока. Адже згідно з
цим принципом, більше дотацій отримають ті господарства, які здадуть більше молока
і жирніше. Чим вище жирність молока, тим більше компенсація за здану сировину,
відзначають експерти.
Державна політика по дотуванню повинна бути спрямована на зменшення
дефіциту молока, який вже призвів до кризи на молочному ринку в минулому році. До
1991 р. Україна виробляла близько 18 млн. т молока. У 2010 р., за даними
Держкомстату, було вироблено 11,254 млн. т продукції. У секторі протягом довгих
років спостерігається падіння виробництва молока як мінімум на 4% на рік, а в окремих
регіонах, таких як Донецька область, - на 8%. Це не дозволяє Україні стати більш
активним експортером молочної продукції. Дефіцит молока загрожує ціновими
коливаннями і посилення конкуренції за запаси сировини, особливо в північних,
центральних і південних регіонах України. Довгострокова та ефективна державна
політика з підтримки молочників стабілізувала б ринок. На це сподіваються у
МінАПіП. "Я думаю, що у нас цього року є підстави як мінімум не зменшити, а
стабілізувати виробництво молока або навіть наростити його виробництво до 11,5-11,7
млн. т", - вважає пан В. Піщолка. Аграрне відомство заклало в баланс імпорт молока на
рівні 667 тис. т.
Для стимулювання молочного тваринництва у держбюджеті 2011 р., за словами
пана В. Піщолки, передбачено 500 млн. грн. на компенсацію витрат з будівництва
тваринницьких комплексів (350 млн. - у 2010 р.). 100 млн. грн. міністерство планує
направити на покупку 100 тис. теличок. Ще 530 млн. грн. передбачено на здешевлення
кредитів галузі. У цілому асигнування в сектор з держбюджету в 2011 р. повинні
скласти більше 1 млрд. грн., Не рахуючи дотацій виробникам молока.
За даними аналітиків ринку, зараз закупівельна вартість молока знизився в порівнянні з
кінцем 2010 Молоко вищого ґатунку - з 4,80 грн. за 1 л, до 4 грн. у промислових
виробників. Перший і другий сорт молока подешевшав з 3,5 грн. за 1 л, до 2,8-2,5 грн.
Менеджер господарства "Писарівка" А. Попов вважає, що при продуктивності корови
понад 3 тис. л молока на рік і витратах на її утримання на рівні 8,5 тис. грн. на рік, ціна
молока 2,8 грн. за 1 л дозволяє розраховувати на рентабельність виробництва в межах
20%. При тій же продуктивності ціна 3,9 грн. за 1 л молока дозволяє отримати маржу
на рівні 67%. Зі збільшенням продуктивності поголів'я зростає і прибутковість ВРХ.
Навіть нинішній спад цін дозволяє господарствам розраховувати на успішний бізнес.
Чим більше господарство, тим вище його ефективність з точки зору реалізації
продукції.
Інформаційна компанія «ПроАгро»

Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року
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01.02.2011
Продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні буде введена з 2013
року - М. Калюжний
Продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні буде введена з
2013 р. Про це 1 лютого заявив на прес-конференції заступник голови державного
агентства земельних ресурсів Микола Калюжний.
"До речі, 4 розділ проекту закону України" Про ринок землі ", а саме продаж
земель сільськогосподарського призначення, за нашими оцінками, буде введена з 1
січня 2013 р.", - заявив М. Калюжний.
При цьому він відзначив, що відстрочка ще на рік скасування мораторію на
продаж земель сільгосппризначення буде пов'язана з тим, що необхідно прийняти
закони України "Про ринок землі", "Про земельний кадастр" і необхідні для їх
функціонування підзаконні нормативні акти.
Нагадаємо, раніше М. Калюжний прогнозував, що Верховна Рада (ВР) України
прийме законопроект про ринок землі в I кварталі 2011 р.
РБК-Україна
31.01.2011
Присяжнюк вважає нерівними позиції України і ЄС у переговорах про зону
вільної торгівлі
Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк вважає
нерівними позиції України і ЄС у переговорах про зону вільної торгівлі. Про це він
повідомив 28 січня на прес-конференції у Вінниці.
«Зовнішні ринки досить жорсткі. Ми вже провели 14 раундів переговорів з
Європейським союзом, вже всі міністерства, всі галузі узгодили протокол щодо зони
вільної торгівлі. У нас є велика кількість неузгоджених питань. Йде однобокий, із
застосуванням сили й авторитету, підхід до сільськогосподарської продукції і до
продуктів харчування. Ми повинні відкрити всі, вони - регламентують обсягом квот », сказав міністр.
На його думку, такий принцип неприйнятний.
«Цей принцип є неприйнятним, і нас підтримують і прем'єр-міністр і президент.
Зона вільної торгівлі для того, щоб все було задекларовано, - позиції такої не буде », додав М. Присяжнюк.
УНІАН

Випуск
№42 (31)
4 лютого
2011 року
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 Під час ІНТЕРАГРО-2011 заступник директора ІРАР, член Ради Національної
асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Корінець Р.Я виступив
із повідомленням «Про оптимізацію держаної закупівлі сільськогосподарських
дорадчих послуг» на Міжнародному круглому столі «Інноваційні напрямки
розвитку дорадництва». Організатор - Кафедра аграрного консалтингу та сервісу
НУБіП України.
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ЧИ ПОТРІБЕН ДЕРЖАВНИЙ АГЕНТ НА РИНКУ ЗЕРНА В
УКРАЇНІ?
Сеперович Н.В.,
експерт ІРАР, кандидат економічних наук
У Верховні Раді України від 2 лютого 2011 року зареєстровано проект Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України» (щодо особливостей здійснення експорту об'єктів державного
цінового регулювання), внесеного народними депутатами України В.П. Бортом, М.В.
Перестенко, С.М. Терещуком, І.І. Сідельником, реєстраційний номер 8053.
Розробники законопроекту вбачають, що прийняття зазначеного проекту має на
меті захист інтересів вітчизняного товаровиробника сільськогосподарської продукції,
що є об'єктом державного цінового регулювання та інтересів держави в процесі
побудови цивілізованого аграрного ринку країни.
При цьому, на їх думку, реалізація поставленої мети проекту, можлива шляхом
запровадження нових правил експорту сільськогосподарської продукції, що є об'єктами
державного цінового регулювання. У межах таких правил розробники законопроекту
пропонують:
1) створити Державного агента із забезпечення експорту об’єктів державного
цінового регулювання – державне підприємство або господарське товариство, в
статутному капіталі якого є частка держави, яке визначене на конкурсних
засадах Кабінетом Міністрів України.
2) При цьому експорт об’єктів державного цінового регулювання здійснюється
виключно сільськогосподарськими товаровиробниками таких об’єктів у обсягах
власного виробництва та Державним агентом із забезпечення експорту об’єктів
державного цінового регулювання. Перелік таких об’єктів встановлюється
Кабінетом Міністрів України щорічно за результатами моніторингу аграрного
ринку.
У пояснювальні записці до проекту закону автори зазначають, що їх пропозиції
щодо державного агента обумовлені вирішенням проблем, що перешкоджають
просуванню українського сільськогосподарського товаровиробника на зовнішні ринки.
Прийняття законопроекту дозволить вирішити питання експорту уповноваженими
Кабінетом Міністрів України державними агентами та сільськогосподарськими
товаровиробниками продукції (товарів), яка є об'єктом державного цінового
регулювання.
Хочемо нагадати, відповідно до Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України» об'єктами державного цінового регулювання є такі
види сільськогосподарської продукції (товарів): пшениця тверда; пшениця м'яка; зерно
суміші пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; горох;
гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; насіння ріпаку; насіння льону; шишки
хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; борошно житнє; м'ясо та
субпродукти забійних тварин та птиці; молоко сухе; масло вершкове; олія
соняшникова.{ Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 статті 3 в редакції Закону N 1447-VI (1447-17)
від 04.06.2009}. Тобто, практично весь перелік сільськогосподарської продукції
підпадає під таке регулювання.
Світовий досвід багатьох країн, зокрема США, Канади свідчить про наявність
державних агентів на ринку зернових культур, які займають велику частку експорту і
впливають на формування цін на зернові культури для фермерів. При цьому діяльність
державного агента на ринку зерна побудована таким чином, щоб закупівля та збут
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здійснювався прозоро, своєчасно, і, звичайно, з вигодою для сільськогосподарських
товаровиробників.
На наш погляд, прийняття такого законопроекту може призвести до певної
монополізації ринків сільськогосподарської продукції, які є найбільш активними в
плані експорту, зокрема зернових культур, соняшникової олії.
Проте, можна прогнозувати, що в умовах чинного фінансового стану
сільськогосподарських товаровиробників та можливостей державного бюджету
своєчасно та в повному обсязі виділяти фінансові ресурси на здійснення закупівлі
державним агентом сільськогосподарської продукції, обсяги закупівлі будуть
незначними, що суттєво не впливатиме на інших операторів зернового ринку. При
цьому Державний агент не повинен ставати монополістом на певному ринку
сільськогосподарської продукції, а, навпаки, він має бути рівноправним гравцем.
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