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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 лютого 2011 р. № 85
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. № 764
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 764
“Про заходи з утворення державного підприємства “Державна продовольчо-зернова
корпорація України” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 65, ст. 2278) зміни, що
додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 764
1. У постанові:
1) в абзаці першому пункту 3 слово “тримісячний” замінити словом “шестимісячний”;
2) доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:
“розглянути питання щодо можливості передачі до статутного капіталу підприємства
будівлі загальною площею 6767,8 кв. метра, яка розташована за адресою: м. Київ, вул.
Саксаганського, 1.”;
3) у тексті постанови слова “Міністерство аграрної політики” в усіх відмінках замінити
словами “Міністерство аграрної політики та продовольства” у відповідному відмінку.2.
Доповнити додаток до постанови такими позиціями:
“02080776 Кальчицький елеватор
00958022
Житомирське обласне дочірнє підприємство
00952054
Стрийський комбінат хлібопродуктів № 2
00957293
Солідарненський елеватор
30535335
Новополтавський елеватор
05380958
Кременчуцький комбінат хлібопродуктів
00955621
Пирятинський комбінат хлібопродуктів
00952249
Харківський державний комбінат хлібопродуктів № 2
32237559
Харківське торговельно-заготівельне підприємство
00956678
Голопристанський елеватор
05430490
Ічнянське хлібоприймальне підприємство
13961190
Хлібна база № 81
21362641
Хлібна база № 86”.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2011 р. № 89
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р.
№ 1128 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України
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Кабінет Міністрів України постановляє:
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1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1128
“Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду” (Офіційний
вісник України, 2008 p., № 100, ст. 3319; 2009 p., № 61, ст. 2161; 2010 p., № 11, ст. 539)
зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно з переліком, що додається.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1128
1. У постанові:
1) у пункті 3:
абзац перший викласти у такій редакції:
“3. Аграрному фонду забезпечити переробку зерна (пшениці та жита) державного
інтервенційного фонду та реалізацію виробленого борошна і продуктів переробки на
умовах попередньої оплати виходячи із середньозваженої ціни закупівлі пшениці та
жита з урахуванням витрат, пов’язаних із зберіганням, перевезенням і переробкою, та
за вирахуванням вартості висівок за ринковими цінами.”;
в абзаці другому слова “Міністерство аграрної політики” та “Міністерством економіки”
замінити відповідно словами “Міністерство аграрної політики та продовольства” та
“Міністерством економічного розвитку та торгівлі”;
2) у пункті 4 слова “Міністерству аграрної політики” замінити словами “Міністерству
аграрної політики та продовольства”.
2. У Порядку постачання та використання борошна, виробленого із зерна державного
інтервенційного фонду, для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів,
затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 2 слова і цифри “Мінагрополітики” та “складають та узгоджують у
тижневий строк графіки постачання борошна на хлібопекарські підприємства на період
до 31 грудня 2010 року” замінити відповідно словами і цифрами “Міністерство
аграрної політики та продовольства” та “визначають за погодженням з Міністерством
економічного розвитку та торгівлі обсяги щомісячного постачання борошна
хлібопекарським підприємствам на період до 31 грудня 2011 року”;
2) пункти 3 і 4 викласти у такій редакції:
“3. Аграрний фонд забезпечує постачання борошна в обсягах, зазначених у пункті 2
цього Порядку.
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4. Борошно використовується хлібопекарськими підприємствами для виготовлення
хліба та хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у
регіоні, асортимент яких затверджується Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

-3-

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

Не використане хлібопекарськими підприємствами протягом одного календарного
місяця борошно в межах обсягів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, підлягає
реалізації Аграрним фондом.”;
3) у пункті 5:
абзац перший після слів “хліба та хлібобулочних виробів” доповнити словами “, що
користуються найвищим споживчим попитом у регіоні”;
в абзаці другому слово “Мінагрополітики” замінити словами “Міністерство аграрної
політики та продовольства”.
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 55 “Про заходи щодо
забезпечення стабілізації ситуації на ринку зерна та продуктів його переробки у
поточному році” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 14, ст. 341).
2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 276 (Офіційний
вісник України, 2008 p., № 25, ст. 795).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. № 557 “Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 55” (Офіційний
вісник України, 2008 p., № 46, ст. 1494).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 603 “Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 55” (Офіційний
вісник України, 2008 p., № 50, ст. 1637).
http://www.kmu.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова про направлення на доопрацювання проекту Закону України «Про
сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію».
Номер, дата реєстрації: 7018/П від 08.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Проект Закону України «Про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію»,
(реєстр.№ 7018), внесений народним депутатом України Зайцем І.О., повернути
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності
фермерських господарств»
Номер, дата реєстрації: 7512/П від 08.02.2011
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 деяких
законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських
господарств», (реєстр.№ 7512), поданий Кабінетом Міністрів України.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова про прийняття за основу проекту Закону України «Про розвиток
виробництва та споживання біологічних палив»
Номер, дата реєстрації: 7524/П від 08.02.2011
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 розвиток виробництва та
споживання біологічних палив», (реєстр.№ 7524), внесе ний народними депутатами
України Калетніком Г.М., Глусем С.К., Перестенко М.В.,Терещуком С.М.
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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 і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України про внесення зміни до розділу XХ "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих положень вивезення
товарів в митному режимі експорту підприємствами-виробниками
Номер, дата реєстрації: 8091 від 08.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Народний депутат України Климець П.А
Народний депутат України Перестенко М.В.
Метою законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні розвитку
вітчизняної галузі альтернативних твердих видів палива.
Щоразу обговорюючи питання поставок природного газу в Україну, чи то
переймаючись питаннями від’ємного зовнішньоторговельного балансу, проблемами
енергозбереження та енергонезалежності країни або проблемами викидів парникових
газів ми не помічаємо розвитку такої нової, а для багатьох і незвичної галузі як
альтернативна біоенергетика – галузі, представленої альтернативними до традиційних,
видами палива – палива з відновлювальних джерел енергії.
Суть запропонованих змін наступна:
По-перше, існуючим класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТ ЗЕД) затвердженим Законом України «Про Митний тариф України» № 2371-III,
прийнятим 05.04.2001р., із змінами та доповненнями взагалі не виділяється такий вид
товарів, як альтернативні види палива, вони частково є лише складовою деяких
товарних груп, до яких належить сировина для виробництва альтернативних видів
палива.
Так товарна група 4401 вище згаданого Українського класифікатора товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) має такий зміст:
«Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна
тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап,
агломерованi або неагломерованi, у вигляді колод, полін, брикетів, гранул тощо…»
Тобто, товарна група кодів 4401 УКТЗЕД складається з:
1. Товарів які проходять лише первинну обробку безпосередньо
лісогосподарськими та спорідненими з ними підприємствами та можуть
використовуватись лише як сировина для інших підприємств, а саме:
– деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо деревна
тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап;
2. Товарів, для яких товари наведені вище є лише сировиною і які пройшли
обробку переробними підприємствами, змінили фізико-механічні властивості та якісні
характеристики, а саме:
– деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи
деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у вигляді колод, полін, брикетів,
гранул тощо;
При цьому деревні гранули та брикети є новим продуктом кінцевого
споживання, вироблений з відходів деревини, та не є сировиною, як інші товари
даної товарної групи.
По-друге, незважаючи на важливість розвитку власного виробництва
альтернативних видів палива, з 01.01.2011 підприємства-виробники цієї продукції, яка
не користується попитом на території України у зв’язку з її новизною та
недофінансування державних програм, направлених на створення внутрішнього ринку
споживання таких видів палива, отримали додаткові перешкоди для свого розвитку у
вигляді пункту 15 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу України.
Так основною метою впровадження пункту 15 підрозділу 2 Перехідних
положень Податкового кодексу України є створення додаткових перешкод для
експорту не переробленого товару (сировини) за кордон та стимулювання і розвиток
вітчизняних переробних підприємств, однак перешкода виникла не лише для
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експортерів сировини (у вигляді сплати податку на додану вартість за ставкою 20%),
але й для підприємств-виробників альтернативного палива, що виконують переробку
зазначеної сировини і реалізують за кордон продукт кінцевого споживання.
Так, наприклад, для кодів УКТ ЗЕД 4402, 4410, 4411,4412 та 4413 00 00 00
зазначені обмеження відсутні, а технологічних процес наближений до процесу
створення брикетів, гранул, та містить обов’язкові процеси подрібнення сировини у
щепу, яка є напівфабрикатом у виготовленні кінцевої продукції – брикетів та гранул.
Незважаючи на те, що Законом України «Про альтернативні види палива» №
1391-VI від 21.05.2009 передбачені стимулюючі заходи для розвитку даної галузі, адже
виробництво біопалива з відходів деревини – це утилізація відходів деревообробки, це
зачистка лісів від гілля, сучків, пеньків, величезні об’єми яких щороку згнивають в
лісах України, пункт 15 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового Кодексу
України ці заходи зводить нанівець.
При належній державній підтримці вже в недалекому майбутньому виробники
біопалива зможуть запропонувати державі хорошу альтернативу традиційним видам
палива – біологічно чисте, з відновлювальних джерел енергії паливо, а враховуючи
потенціал вітчизняних деревних ресурсів і зміцнити енергетичну незалежність України.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова про направлення на доопрацювання проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу)».
Номер, дата реєстрації: 7008/П від 08.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу)» (реєстр.№ 7008), внесений народними депутатами
України Одарченком Ю.В., Скубенком В.П., Шаго Є.П., повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
10.02.2011
Повідомлення про оприлюднення наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України “Про затвердження Порядку укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі”

Випуск
№43 (32)
11 лютого
2011 року

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження Порядку укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на
Аграрній біржі» розроблений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2010 року № 1254 «Деякі питання укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів», норм чинного законодавства України, з метою
встановлення правового регулювання під час укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних біржових контрактів на Аграрній біржі.
Ініціювання проекту обумовлено відсутністю на нормативному рівні правил
поведінки учасників біржових торгів під час укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних біржових контрактів.
Оскільки одним з обов’язків товарної біржі є створення умов для проведення
біржової торгівлі, регулювання біржових операцій, регулювання цін на підставі
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співвідношення попиту і пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі за
зовнішньоекономічними контрактами, надання членам і відвідувачам біржі
організаційних та інших послуг, впровадження названого Порядку посприяє не тільки
належній організації біржових торгів під час укладення зовнішньоекономічних
біржових контрактів, але і становитиме єдині правові умови для всіх учасників цих
торгів.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження Порядку укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на
Аграрній біржі» та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).
Зауваження та пропозиції до Наказу приймаються протягом місяця з моменту
оприлюднення:
Департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики
України за адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 та на електронну адресу: www.
optrynok@minapk.gov.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.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження Порядку укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на
Аграрній біржі» розроблений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2010 року № 1254 «Деякі питання укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів», яким встановлено узагальнену правову процедуру
регулювання під час укладання та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на
Аграрній біржі.
Слід зазначити, що наказ спрямований на забезпечення належних умов та
єдиних, для всіх учасників біржової торгівлі, правил поведінки під час проведення
біржових торгів на Аграрній біржі, визначення порядку підготовки, укладення та
реєстрації зовнішньоекономічних біржових контрактів.
Крім того, метою розроблення проекту наказу є впровадження та ведення
єдиного реєстру усіх зареєстрованих зовнішньоекономічних контрактів, адже вони
будуть укладатися на Аграрній біржі або на акредитованих товарних біржах, яким
Аграрна біржа надасть право на участь у біржовій торгівлі, відповідно до пункту 17.6
статті 17 Закону України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку
сільського господарства України".
Таким чином, впровадження в дію наказу не тільки посприяє належній
організації біржових торгів, але і дозволить відстежити увесь експорт/імпорт товарів
зазначених у підпункті 3.3.1 статті 3 Закону України “Про державну підтримку
сільського господарства України” з метою гарантування продовольчої безпеки
держави. Водночас, зазначене, буде сприяти контролю за видатками з Державного
бюджету в частині відшкодування ПДВ, адже буде запроваджено чітку систему
моніторингу за зареєстрованими зовнішньоекономічними контрактами, за якими буде
відшкодовуватися ПДВ.
Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості
розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:
Враховуючи, що 1 лютого 2011 р. набирала чинність постанова Кабінету
Міністрів України „Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів”, Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено
наказ «Про затвердження Порядку укладення та реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів на Аграрній біржі».
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Крім того, впровадження в дію регуляторного акта надасть можливість
ліквідувати відсутність на нормативному рівні правил поведінки учасників біржових
торгів під час укладення зовнішньоекономічних біржових контрактів.
2. Цілі державного регулювання.
Регуляторний акт розроблено у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2010 р. № 1254 „Деякі питання укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів”.
Регуляторний акт спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в
попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями прийняття є:
- врегулювання питання щодо підстави митного оформлення продукції, що
експортується;
- ведення єдиного реєстру усіх зареєстрованих зовнішньоекономічних
контрактів та відстеження експорт/імпорт товарів зазначених у підпункті 3.3.1 статті 3
Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”
- визначення перелік інформації та зобов’язання надання її сертифікованими
товарними біржами на Аграрну біржу задля подання Державній митній службі
електронних копій посвідчень про реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів щодо
експорту продукції.
www.minagro.kiev.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
11.02.2011
Аграрний фонд закупить 30 тис. т гречки в 2010/11 МР - О. Лавринчук
Аграрний фонд закупить 30 тис. т гречки в 2010/11 МР. Про це 11 лютого 2011
на прес-конференції повідомив генеральний директор ДП "Державна продовольчозернова корпорація Україні" О. Лавринчук.
"Близько 30 тис. т гречки Аграрний фонд повинен закупити в цьому
маркетинговому році, але разом з тим, досвід показує, що якщо який рік не вистачає
будь-якої культури, то в наступному році її буде в надлишку. Те, що стосується
круп'яних культур і крупи взагалі, то питання буде знято ", - сказав О. Лавринчук.
Нагадаємо, за даними порталу державних закупівель, до 1 листопада 2011
Аграрний фонд має намір закупити 35,3 тис. т гречки.
«РБК-Україна»
10.02.2011
Угода про Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС буде підписана в 2011 р.
Угода про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом
буде підписана в 2011 р. Про це заявив керівник переговорної групи від Європейської
комісії (ЄК) щодо створення Зони вільної торгівлі Ф. Куїссон.
Зазначимо, 8 лютого 2011 р. у Києві офіційно розпочався XV раунд переговорів
між Україною та Європейським Союзом про створення Зони вільної торгівлі. Основні
питання порядку денного цього раунду переговорів такі: лібералізація товарних ринків,
торгівля послугами, санітарні та фітосанітарні заходи, торгові аспекти енергетичної
співпраці.
Так, 7 лютого п. р. прем'єр-міністр України М. Азаров запропонував підписати
угоду про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом по тих позиціях, які повністю
узгоджені, а ті позиції, по яких триває дискусія, винести в наступну угоду. М. Азаров
зазначив, що на сьогодні на 90% узгоджені позиції за угодою про зону вільної торгівлі з
ЄС, а приблизно 10% - потребують подальшого обговорення. Прем'єр-міністр
підкреслив, що консенсусу по ЄС щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі
вимагає, зокрема, питання, що стосується агропромислового сектору. М. Азаров
зазначив, що Україна має потужний агропромисловий потенціал, і це питання в
переговорному процесі з ЄС є дуже важливим.
У свою чергу, глава Адміністрації Президента С. Льовочкін вважає, що
повноцінна зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом є справою
багатьох років. За його словами, вже зараз Україна і ЄС можуть ввести режим зони
вільної торгівлі для "величезною номенклатури сільгосппродукції, продукції
індустріального сектору". За деякими іншими позиціями такий режим зможе діяти вже
через два роки. На певну групу товарів для введення вільної торгівлі знадобиться
тривалий термін, вважає С. Льовочкін.
Нагадаємо, на сьогоднішній день відбулося чотирнадцять раундів офіційних
переговорів, включаючи власне відкриття переговорного процесу.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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10.02.2011
КМУ вніс зміни до порядку використання зерна з Аграрного фонду
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку використання зерна з
Аграрного фонду. Відповідну постанову КМУ № 89 від 7 лютого 2011 опубліковано на
сайті уряду.
Документ визначає, що Аграрний фонд забезпечує переробку зерна державного
інтервенційного фонду та реалізацію виробленої борошна і продуктів переробки на
умовах попередньої оплати виходячи із середньозваженої ціни закупівлі пшениці і
жита з урахуванням витрат, пов'язаних зі зберіганням, перевезенням і переробкою, і з
вирахуванням вартості висівок за ринковими цінами.
Згідно зміненим порядком поставок та використання борошна, виробленого із
зерна інтервенційного державного фонду, воно використовується хлібопекарськими
підприємствами для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів, які користуються
найбільшим споживчим попитом в регіоні.
Не використане підприємствами протягом одного календарного місяця борошно
підлягає реалізації Аграрним фондом.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
10.02.2011
У 2011 р. в Україні буде створено земельний банк - В. Янукович
Президент В. Янукович висловлюється за початок громадського обговорення
проведення земельної реформи в Україні і "формування господаря на землі". Про це він
сказав, виступаючи 10 лютого 2011 перед аграріями у Білозерському районі
Херсонської області.
"За великим рахунком, треба цю реформу (земельну - Ред.) довести до логічного
завершення. Потрібно, щоб на землі був господар, були правила користування землею,
і власники їх використовували. І її (реформу - Ред.) вже потрібно зараз обговорювати" ,
- сказав президент.
В. Янукович також заявив, що земля сільськогосподарського призначення
повинна мати ціну і можливість продажу. "Якщо вона (земля - Ред.) не буде мати ціни і
не буде продаватися, тоді сенс (земельної реформи - Ред.) втрачається. Те, що не буде
мати ціни, не можна буде пустити в обіг", - зазначив він. Президент також повідомив,
що вже в 2011 р. в рамках проведення земельної реформи буде створений земельний
банк.
ІА "UBR"
10.02.2011
Державна податкова служба України затвердила порядок автоматичного
відшкодування ПДВ
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Державна податкова служба України затвердила порядок визначення
відповідності платника податків критеріям, які дають право на отримання
автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
Відповідний наказ ДМСУ датується 25 січня 2011.
Цей порядок розроблений відповідно до пунктів 200.18 - 200.21 ст. 200 розділу
V Податкового кодексу України.
Згідно з документом, для отримання права на автоматичне бюджетне
відшкодування сум ПДВ платник податків повинен відповідати одночасно критеріям,
визначеним пунктом 200.19 ст. 200 розділу V Податкового кодексу, які побудовані на
аналізі даних його звітних показників і наявною податкової інформації.
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Зокрема, під такі критерії підпадають платники податків, які не перебувають у
судових процедурах банкрутства.
Також якщо вони включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців та до цього реєстру стосовно них не внесено запису про:
відсутність підтвердження відомостей; відсутності за місцем проживання; прийняття
рішень про припинення юрособи або підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, припинення держреєстрації ; визнання повністю або частково недійсними
установчих документів або змін до установчих документів (для юрособи).
Крім того, право на автоматичне відшкодування ПДВ мають платники податків,
які здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага, яких
протягом попередніх 12 місяців сукупно становить не менше 50% загального обсягу
поставок).
Середня заробітна плата працівників таких платників податків повинна не менш
ніж в 2,5 рази перевищувати розмір мінімальної зарплати (на місяць) у кожному з
останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).
Вони також не повинні мати податкового боргу та інше. Наказ зареєстрований в
Міністерстві юстиції 31 січня 2011 і набуде чинності з дня опублікування.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
10.02.2011
КМУ з'ясовує питання про розбіжність даних за ціною на продукти харчування
Уряд України з'ясовує питання про розбіжність даних Державного комітету
статистики та Державної інспекції з контролю за цінами щодо ціни на продукти
харчування. Про це заявив 9 лютого 2011 р. на брифінгу міністр аграрної політики і
продовольства України М. Присяжнюк.
"Ця претензія є, вона розглядалася в понеділок на нараді у прем'єр-міністра", сказав він.
Міністр підкреслив, що М. Азаров вимагає від Держкомстату і Держцінінспекції
надавати правдиву інформацію під персональну відповідальність керівників цих служб.
"Для Кабінету Міністрів, для споживача найголовніше і важливо отримувати правдиву
статистику", - сказав М. Присяжнюк.
Як повідомлялося раніше, за інформацією Державного комітету статистики
України, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в січні 2011 р. до січня 2010 р.
виросли на 8,6% (у січні 2011 р. до грудня 2010 р. виросли на 1,3 %), зокрема, на
продукти харчування - на 8,5% (до грудня 2010 р. - на 1,3%), хліб і хлібопродукти - на
17,5% (1,8%), у тому числі на хліб - на 11,2% (0,6%), макаронні вироби - на 11,2%
(0,5%), кондитерські вироби з борошна - 11,2% (0,6%), м'ясо і м'ясопродукти - на 3 , 3%
(знизилися на 0,1%), рибу і рибопродукти - на 3,5% (зросли 0,6%), молоко, сир і яйця на 8% (знизилися на 0,2%), у тому числі на молоко - на 11,7%, сир і сир - на 14,1%, на
яйця - знизилися на 17,8%, на масло і жири - ціни виросли на 6,7% (зросли на 1%), у
тому зокрема на масло вершкове - на 16,3%, олію соняшникову - на 18,1%, на інші
харчові тваринні жири - знизилися на 23,5%.
Ціни на фрукти в січні 2011 р. до січня 2010 р. виросли на 9,2% (у січні 2011 р.
до грудня 2010 р. виросли на 2,9%). На овочі ціни зросли на 12,7% (до грудня 2010 р.
виросли на 6,6%), у тому числі на картоплю - на 30,5% (5,6%). Ціни на цукор зросли на
7,7% (2,7%), кондитерські вироби цукристі - на 15,4% (0,7%), безалкогольні напої - на
5,7% (0,5%).
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
№43 (32)
11 лютого
2011 року
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Європейська Бізнес Асоціація закликала КМУ відмовитися від монополізації
експорту агропродукції
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд України скасувати
постанову, яка вводить державну монополію на експорт аграрної продукції.
Європейська Бізнес Асоціація закликала уряд скасувати постанову Кабінету
Міністрів України "Деякі питання укладання та реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів" № 1254 від 13 грудня 2010 р., яка, на її думку, спотворює ринкову
конкуренцію і створює технічні перешкоди для ефективного функціонування аграрного
ринку.
Згідно
вищезазначеної
постанови,
експортери
деяких
видів
сільськогосподарської продукції (товарів), ряд з яких підпадає під державне цінове
регулювання, будуть зобов'язані реєструвати контракти на Аграрній біржі або на інших
товарних біржах, сертифікованих у встановленому законодавством порядку щодо
стандартів продажу або поставки біржового товару і яким Аграрна біржа надала право
на участь у біржовій торгівлі.
"Певні положення даної постанови можуть трактуватися як порушення
законодавства про захист економічної конкуренції. Адже номінально вищезгадана
постанова Кабінету Міністрів створює монополію Аграрної біржі. Відповідно, Аграрна
біржа отримає важелі впливу на обсяги експорту відповідних сільськогосподарських
продуктів, що, у свою чергу, може викликати занепокоєння світової бізнес спільноти, і
міжнародних організацій, таких як СОТ ", - говорить А. Дерев'янко, виконавчий
директор ЄБА.
ЄБА вказала, зокрема, на негативні практичні наслідки застосування постанови
для учасників ринку.
Так, на думку представників ЄБА, без реєстрації на Аграрній біржі або біржах,
яким вона надасть право реєстрації зовнішньоекономічних контрактів, неможливо буде
експортувати зазначені товари. Що є прямим порушенням норми статті 14 Закону №
1877-IV, і створює обмеження законних прав власників сільськогосподарської
продукції на вільне володіння, користування або розпорядження нею; введення будьяких адміністративних, кількісних або якісних обмежень на безперешкодне та вільне
переміщення сільськогосподарської продукції по всій території України і на експорт.
Дана постанова також здатне створити, на думку А. Дерев 'янко, передумови для
корупційних зловживань при реєстрації зовнішньоекономічних контрактів, що
ускладнить роботу на ринку і буде сприяти погіршенню міжнародного іміджу України.
Також є ймовірність порушення законодавства про захист економічної конкуренції
внаслідок зловживання монопольним становищем шляхом завищення комісії за
реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі, а також внаслідок
можливого створення дефіциту на відповідні послуги Аграрної біржі як монопольного
утворення.
Витрати зернотрейдерів і продавців інших продовольчих товарів, перерахованих
у підпункті, можуть збільшитися, допускає А. Дерев'янко, оскільки комісія за
реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі вже сьогодні
перевищує середню комісію інших бірж. У свою чергу, підвищення витрат експортерів
знизить закупівельні ціни об'єктів цінового регулювання у сільгоспвиробників, що
разом з вже існуючими квотами на експорт зернових призведе до надмірного
врегулювання українського аграрного ринку.
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
№43 (32)
11 лютого
2011 року
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09.02.2011
Комітет ВРУ з питань аграрної політики рекомендує парламенту прийняти у
другому читанні зміни до Закону України "Про захист рослин"

Випуск
№43 (32)
11 лютого
2011 року

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує
парламенту прийняти у другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до
Закону України "Про захист рослин".
Так, законопроектом № 4593 пропонується внести зміни до ЗУ "Про захист
рослин", згідно з якими розширюються основні завдання державного контролю та
повноваження спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту
рослин, а також посилюється відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.
У ході підготовки документа до розгляду у другому читанні до комітету
надійшло близько 20 пропозицій, більшість з яких враховано.
Так, пропонується встановити, що узгодження на ввезення на територію України
засобів захисту рослин видає Головна державна інспекція захисту рослин на кожну
окрему партію засобів захисту рослин, яка ввозиться на територію Україні, з метою
недопущення ввезення заборонених, непридатних та не відповідають вимогам до їх
якості.
Законопроект також містить норму, відповідно до якої порядок видачі
погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин, сертифіката
відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
про зміст залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів, важких металів та
сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів
(тільки регуляторів росту рослин) в сільськогосподарській продукції та сировині
рослинного походження, а також вичерпний перелік документів, необхідних для їх
отримання, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
Узгодження і сертифікат відповідності, а також сертифікат про дотримання
регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції
та сировині рослинного походження видаються безкоштовно.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
08.02.2011
КМУ пропонує затвердити розмір доплат с / г товаровиробникам за реалізоване
ними молоко та м'ясо в 2011 р.
Прес-служба Мінагрополітики і продовольства Україні опублікувала на своєму
сайті проект постанови КМУ "Про затвердження розмірів виплат, спрямованих на
державну підтримку галузі тваринництва на 2011 рік".
Згідно з проектом постанови, розміри доплат, спрямованих на державну
підтримку галузі тваринництва на 2011 р. за реалізоване молоко становлять:
• сільськогосподарським підприємствам - 0,35 грн. за 1 кг у перерахуванні на
базисну жирність;
• фізичним особам - 0,30 грн. за 1 кг у перерахуванні на базисну жирність.
Доплата за вирощену і продану на забій і переробку суб'єктам господарської
діяльності молодняк великої рогатої худоби складає - 1,5 грн. / кг живої ваги; свинею
(крім свиноматок і кнурів) - 1 грн. / кг живої ваги.
Крім того, документом передбачаються доплати фізичним особам (населенню)
при закупівлі установки індивідуального доїння: за закуплену нову установку
індивідуального доїння - 5000 грн. за одиницю.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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Україні: квоти на експорт соняшникової олії вводити не будуть
Кабінет Міністрів України і виробники соняшникової олії підписали
меморандум, в якому уряд зобов'язався не вводити квотування експорту олії,
виробники, в свою чергу, - скоротити постачання свого продукту на світові ринки. Про
це повідомив керівник асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.
Згідно з меморандумом, виробники будуть знижувати експорт соняшникової олії
на 5% щомісяця, поставляючи на внутрішній ринок більше обсягів, ніж раніше. Таким
чином, передбачається, що ціни на внутрішньому ринку стабілізуються і навіть
знизяться.
"Ті компанії, які не постачають олію на внутрішній ринок, погодилися продати
свою частину тим, хто його фасує", - уточнив С. Капшук.
Україна виробляє в 7 разів більше соняшникової олії, ніж споживає, нагадав
глава асоціації. "При такому профіциті говорити про дефіцит (соняшникової олії, - ред.)
Немає сенсу, - говорить Степан Капшук. - Головне, що є діалог з урядом і, я думаю, ми
вийдемо з цієї ситуації нормально".
Що стосується встановлення граничної роздрібної ціни на соняшникову олію,
переговори між МінАПіП, Антимонопольним комітетом України та виробниками
тривають. На сьогоднішній день, за словами С. Капшука, остаточного рішення з
максимальними цінами прийнято ще не було.
Між тим, за даними "Укроліяпром", за період з вересня (з початку поточного
сезону) по грудень 2010 р. ціна на соняшникову олію зросла на 0,23 грн./1л.
З урахуванням досягнутих домовленостей, експорт олії на зовнішні ринки може
знизитися приблизно на 100 тис. т, з 2,7 млн. т (у минулому маркетинговому році) до
2,6 млн. т (в поточному маркетинговому році). За перших 5 місяців поточного сезону
України вже вивезла 1,36 млн. т, до кінця року буде ще вивезено 1,74 млн. т до 3,1 млн.
т.
За його даними, за 2010 календарний рік виробництво соняшникової олії в
Україні склало 2,45 млн. т. У цілому, в Україну в 2010 р. було вироблено 2,99 млн. т
рослинних масел.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) минулого тижня
порушив справу щодо найбільших виробників соняшникової олії в Україні за ознаками
зловживання монопольним становищем на відповідному ринку.
За даними моніторингу зміни цін індикативної групи продуктів, проведеного
порталом BIZ.liga.net, за період з 6 грудня 2010 р. по 26 січня 2011 середня роздрібна
ціна на соняшникову олію в деяких торгових мережах Києва виросла на 0,11 грн. / л, з
12,26 грн. до 12,37 грн. / л. За окремим торговим маркам подорожчання на 1 л олії
склало до 2 грн.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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4. ПОДІЇ ІРАР
 2 лютого 2011 року у селі Чубинське Бориспільського району Київської області
пройшов V з’їзд Аграрної палати України (АПУ). Новим президентом АПУ
обраний Привалов Віктор Дмитрович, який до цього часу був Генеральним
директором організації. ІРАР давно і плідно співпрацює з АПУ та бажає успіхів
новому очільнику Палати.
Під час з’їду було підписано меморандуми про співпрацю АПУ з Союзом
учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України(СУСОКУ)
та Асоціацію фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ).
Чи не головною темою з’їзду стала питання об’єднання зусиль
громадських та професійних організацій, що представляють інтереси АПК,
задля формування ефективної агарної політики та її реалізації. Про це говорили
президент Української аграрної конфедерації Козаченко Л.П., Почесний
президент АФЗУ , Голова СУСОКУ Томич І.Ф., директор Інституту аграрної
економіки, Герой України Саблук П.Т, Почесний президент АПУ Гладій М.В.,
інші учасники з’їзду.
У роботі з’їзду в якості делегата прийняв участь заступник директора
ІРАР, член президії АПУ Корінець Р.Я.
 9 лютого 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я виступив із
презентацією «Проблематика оптових ринків сільськогосподарської продукції»
на засідання Комітету підприємців АПК Торгово-промислової палати України,
де обговорювалося питання формування мережі оптових ринків
сільськогосподарської продукції. .
 У журналі «Агарний вісник України» (Випуск 1(9) лютий 2011 р.) надруковано
статтю заступника директора ІРАР Корінця Р.Я. «Овчинка варта вичинки. Деякі
організаційно-правові аспекти створення та діяльності аграрних палат в
Україні».
 «Примара земельного ринку» - так називається стаття заступника директора
ІРАР Корінця Р.Я., що надрукована у журналі «The Ukrainian Farmer» (лютий
2011).
 Фахівці ІРАР разом з партнерами беруть участь у підготовці 2-го читання
проекту Закону України «Про органічне виробництво».
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
У березні вийде у світ чергове число журналу «Теорія і практика ринків», де
ми запропонуємо нашим читачам «відсвяткувати 3-річчя членства України у Світовій
організації торгівлі. Цьому ювілею будуть присвячені не тільки аналітичні статті, а й
експертні думки політиків, представників професійних організацій, науковців.
Нам видався дуже оригінальним коментар генерального директора
Українського клубу аграрного бізнесу пана Володимира Лапи, який представляємо
Вашій увазі.
Більше читайте у березні в журналі «Теорія і практика ринків».
З повагою,
Роман Корінець,
головний редактор
СОТи або ЯКИЙ ВУЛИК КРАЩИЙ
Лапа В.І.,
Генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу
Проблематика вступу України до Світової організації торгівлі дійсно доволі
часто нагадує бджолині соти, де за міцною конструкцією міфів, усталених образів і
звичних думок досить важко розгледіти реальний зміст, не кажучи вже про те, щоб
зробити висновки на майбутнє. Адже копирсання в минулому в першу чергу цікаве не
для посипання голови попелом або самовихваляння (в залежності від приналежності
суб’єкта до тої чи іншої сторони умовних барикад), а саме з точки зору аналізу
практичного досвіду, що може стати корисним в майбутньому. Отже, спробуємо
відійти від біполярної моделі, коли або «село гине», або «вступ до СОТ – найбільше
досягнення в царині міжнародної інтеграції». Спробуємо просто поговорити про
минуле, сьогодення і майбутнє.
Минуле.
Основна характеристика – дефіцит.
Дефіцит ресурсів, часу, зрештою кадрів, здатних вести адекватну дискусію із
переговірниками з інших країн.
Дефіцит досвіду, який моментально відчувається в економічних змаганнях на
найвищому рівні. Адже навіть досвід Молдови, яка спромоглася зберегти можливість
застосування спеціальних захисних заходів, нікого не зацікавив.
Дефіцит діалогу з бізнесом і розуміння з боку бізнесу.
Дефіцит бажання, адже можливо варто було б перерахувати адвалерні мита в
специфічні чи навпаки, з тим, щоб зберегти останні і уникнути загрози заниження
митної вартості товарів.
Дефіцит здорового глузду, коли лише лінивий не декларував що гривня при
курсі 5 є недооціненою валютою і виходячи із цього вирішили зафіксувати ліміт
державної підтримки в гривні. Тепер він внаслідок інфляції і девальвації тяжіє до нуля.
Дефіцит стабільності, коли документи підписувала така велика кількість
чиновників, що починає діяти синдром колективної безвідповідальності.
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Зниження митних ставок, було через відносно короткий проміжок часу
скомпенсоване обвальною девальвацією гривні на початку фінансово-економічної
кризи.
Обмеження державної підтримки також ніби неактуальне – дай Бог
забезпечити хоч нинішнє мізерне фінансування. Хоча той ентузіазм, з яким депутати і
урядовці переводять «демінімусну» податкову підтримку до жовтої скриньки СОТ,
м’яко кажучи, насторожує.
Зобов’язання по якості і безпечності почасти «пом’якшуються» їх неповним
виконанням.
Омріяна прозорість і послідовність ринкового регулювання розвінчана
антиінфляційною доцільністю.
Зовнішні ринки завойовуються (нехай і за рахунок продукції із порівняно
низькою доданою вартістю), а куди ж подінешся – возвеличений аграрний потенціал
необхідно хоч кудись реалізовувати.
Додаткові антикризові мита запроваджували і за це нічого (поганого) не
отримали. Алкоголь і тютюн (в часи догендерної політики можна було б сказати
"джентльменський набір") просуваємо за допомогою СОТ.
Всі вільні, критики відпочивайте?
Майбутнє
Виявляється, ЄС здатен продумувати шахову партію на два кроки наперед,
коли за зниженням ставок при вступі до СОТ слідує пропозиція прорахувати ЗВТ на
основі концесій. Не зовсім приємний сюрприз (до речі, параметри угоди про зону
вільної торгівлі з ЄС стануть орієнтиром при намаганні створити ЗВТ з іншими
країнами, тому так важливо укласти угоду на вигідних для України умовах).
Виявляється, не у всі робочі групи при вступі наступних країн до СОТ ми
просимося, адже очевидно є такі, в які немає змісту записуватись. Можливість не
користуватись перевагами членства також мабуть можна трактувати як перевагу.
Виявляється, переглянути умови вступу не так просто.
Але, зрештою, за старою звичною традицією, із СОТ все буде добре. Хоча б із
тої точки зору, що ще не знайшовся той СОТ, що перевершить наші внутрішні
негаразди.
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