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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2011 року № 3026-VI
Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до
Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування
для агропромислового комплексу" щодо бюджетних асигнувань, спрямованих на
фінансування заходів з підтримки розвитку вітчизняного машинобудування
для агропромислового комплексу
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу" щодо бюджетних асигнувань, спрямованих на фінансування заходів з
підтримки розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу
(реєстр. N 5403), поданий народним депутатом України Клименком О.І.,
повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
http://zakon.rada.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 лютого 2011 р. № 101-р
Про призначення Стіпахна В.І. генеральним директором Державного
концерну "Укрветсанзавод"
Призначити Стіпахна Віктора Івановича генеральним директором Державного
концерну "Укрветсанзавод".
http://www.kmu.gov.ua
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
Земельного кодексу України щодо зміни меж областей
Номер, дата реєстрації: 3049/П від 18.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відхилити проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу
України щодо зміни меж областей (реєстр. № 3049), внесений народним депутатом
України Писаренком В.В.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України
на
2011
рік"
(щодо
надання
"Державних
пільгових
кредитівіндивідуальним сільським забудовникам")
Номер, дата реєстрації: 8126 від 17.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Кирильчук Є.І.
Проект закону підготовлено з метою збільшення обсягів фінансування з
загального фонду Держбюджету шляхом відповідного перерозподілу між кодами
бюджетної класифікації коштів Державного бюджету України на 2011 рік і
спрямування їх для додаткового надання кредитів в обсязі 50 млн. гривень за
програмою
"Державне
пільгове
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників"(код 2751430), відповідно зменшенням видатків на 50 млн. грн. за
програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів
України" (код 3511090) в обсязі 1139581,5 тис. гривень.
Сьогодні єдиним способом покращення житлово-побутових умов сільських
мешканців є регіональні програми підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі "Власний дім", розроблені на виконання Указу Президента України "Про заходи
щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" від 27 березня 1998
року № 222, шляхом надання забудовникам довгострокових пільгових кредитів (під три
відсотки річних, а багатодітним сім’ям, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей –
безвідсотково) через створені в кожному регіоні фонди підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі.
За цей час такі кредити отримали 76,2 тис. сільських сімей що складає, лише 17
відсотків від бажаючих. Введено в дію 1 243 тис. кв. м. найдешевшого житла та
газифіковано 60 тис. раніше збудованих садиб.
Щорічно починаючи з 2007 року (після затвердження постановою Кабінету
Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158 "Державної цільової програми розвитку
українського села в період до 2015 року") і по 2009 р. кошти з Державного бюджету
виділялись в обсягах передбачених постановами Уряду України - 102-115 млн. гривень
щорічно.
Проте в 2010 році вперше за всі роки кошти з загального фонду держбюджету
на програму (Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників)
зовсім не виділялись і тільки за рахунок спецфонду було передбачено лише 36 млн.
грн., тобто від повернення кредитів забудовників, що різко зменшило просування
черги, яка становить 138 тис. поданих заяв і стимули переїжджати на роботу в сільські
населені пункти працівників освіти та охорони здоров’я.
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На даний час в сільській місцевості не вистачає 6 300 спеціалістів охорони
здоров’я.
В Державному бюджеті 2011 року передбачено на цю програму тільки 60 млн.
грн. зі спеціального фонду.
Згідно запевнення Міністра фінансів Ярошенка Ф.О. при розгляді Закону
України «Про державний бюджет на 2011 рік» на засіданні комітету Верховної Ради
України з питань бюджету питання збільшення обсягів загального фонду за програмою
«Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників» буде
вирішено за результатами роботи першого кварталу 2011 року.
Для розв’язання цієї проблеми необхідно додатково виділити кошти з
загального фонду Держбюджету в обсязі 50 млн. грн.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про
внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру” щодо створення регульованого ринку цукру
Номер, дата реєстрації: 7191/П від 17.02.2011
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 Закону України “Про
державне
регулювання
виробництва і реалізації цукру” щодо створення
регульованого ринку цукру (реєстр. № 7191),
поданий народним депутатом
України Шпаком В.Ф., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України Про внесення зміни до Закону України “Про Митний тариф
України” щодо ставки на деякі зернові культури
Номер, дата реєстрації: 8091 від 08.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Лук'янов В.В.
Народний депутат України Борт В.П.
Народний депутат України Сідельник І.І.
Метою прийняття цього проекту акта є вирішення питання насичення
внутрішнього ринку гречаною групою та стабілізації цінової ситуації, шляхом
встановлення тимчасово, до 1 червня 2011 року ввізного мита на зазначену зернову
культуру.
Прийняття проекту дозволить забезпечити негайну закупівлю за мінімальною
ціною до державного інтервенційного фонду гречки у кількості не менше 25 тис. тон.
Відповідно до розрахункового балансу попиту та пропозиції, запропонованого обсягу
цієї крупи буде достатньо для забезпечення внутрішньої потреби та стабілізації ціни.
Виробництво крупи гречаної в Україні становить 30 відсотків від загального
обсягу виробництва круп. В останні роки намітилась тенденція до скорочення посівних
площ під гречкою. Так, наприклад у 2000 році посівні площі гречки становили 573,5
тис. га, то у 2010 році лише 215,4 тис. га.
Відповідно і виробництво гречки у 2010/11 маркетинговому році очікується на
рівні 138 тис. тон, що є найменшим за останні роки.
Це призвело до погіршення цінової ситуації на ринку гречки, яка останнім часом
характеризується постійним зростанням як оптово-відпускних цін, так і роздрібних.
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Також слід зазначити, що динаміка цін на гречку у роздрібній торгівлі є
стрімкішою, ніж у підприємств-виробників.
У зв’язку з цим, виникає необхідність вирішення питання про насичення
внутрішнього ринку цією зерновою культурою, у тому числі і за рахунок імпорту.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки
агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи
Номер, дата реєстрації: 8113 від 16.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Келестин В.В.
Народний депутат України Сідельник І.І.
Зазначений проект Закону України розроблено з метою подолання негативних
наслідків фінансової кризи в бурякоцукровій галузі в умовах світової фінансової кризи,
залучення інвестицій та створення нових робочих місць, збільшення надходжень до
бюджетів всіх рівнів.
Проект Закону України розроблено з метою запровадження заходів щодо
запобігання негативних наслідків для агропромислового комплексу, зумовлених
світовою фінансовою кризою.
Зокрема, в бурякоцукровій галузі склалась несприятлива ситуація для її
працівників. В 2009 році порівняно з 2008 роком скоротились площі посіву цукрових
буряків майже на 55 тисяч гектарів. Внаслідок цього закрилися 40 цукрових заводів.
Через неповне забезпечення сировиною не змогли розпочати сезон переробки цукрових
буряків в 2009 році ще 16 цукрових заводів. За період з 2000 по 2010 роки близько 150
тис. працівників галузі втратили роботу. Через втрату заробітної плати працівниками
галузі соціальні фонди держави недоотримують більше 800 млн. грн. щорічно.
Робота цукрових заводів на умовах давальницької переробки цукру-сирцю
тростинного забезпечить ці підприємства обсягами робіт після сезону переробки
буряків, а також надасть частині працівників галузі робочі місця та додаткові
надходження коштів до бюджету України.
Пропонується вже сьогодні почати з переробки цукру-сирцю тростинного у
розмірі 150-200 тис.тонн щорічно та відновлення експорту виробленого з цієї сировини
цукру білого в інші країни, а також розширення обсягів поставок до рівня минулих
років, які сягали приблизно 1 млн. тонн.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова Про відкликання проекту Закону України “Про внесення змін до
розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких
законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової
фінансової кризи
Номер, дата реєстрації: 7323/П від 16.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Відповідно до частини другої статті 104 Регламенту Верховної Ради України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
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Погодитися з пропозицією народних депутатів України В. Келестина та І.
Сідельника про відкликання проекту Закону України “Про внесення змін до розділу II
“Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів
України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової
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кризи” (реєстр. № 7323), поданий народними депутатами України В. Келестиним та І.
Сідельником, та зняти його з розгляду.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
18.02.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу "Про затвердження
форми звіту про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних
підприємств, форми зведеної інформації про рух грошових коштів на
небюджетних рахунках переробних підприємств (по району, районах в Автономній
Республіці Крим, містах Києві та Севастополі), форми зведеної інформації про рух
грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств (по області,
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі), форми зведеної
інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних
підприємств в розрізі регіонів"
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу підготовлений з метою запровадження форми звіту про рух
грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств, що відповідає
вимогам пункту 11 Порядку нарахування, виплати і використання дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним
підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 152 "Деякі питання реалізації пункту
11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість".
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та
продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail:
margo@minapk.kiev.ua та Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект наказу підготовлений з метою затвердження форми звіту та форм
зведеної інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних
підприємств.
Проект наказу підготовлено на виконання пункту 11 Порядку нарахування,
виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за
поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 152
"Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість".
www.minagro.kiev.ua
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Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення змін до
Закону України “Про виноград та виноградне вино”
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино” та аналізу
регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України
оголошує про його публікацію.
Повний пакет матеріалів до проекту Закону України “Про внесення змін до
Закону України “Про виноград та виноградне вино” розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.kiev.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001, е-mail: lav@minagro.gov.ua, chenusha@minapk.kiev.ua та Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул. Арсенальна,
9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою законопроекту є приведення у відповідність з частиною першою статті 4
Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, приведення
у відповідність термінів та визначень до статті 1 цього Закону та врегулювання питань
приготування купажів для вин столових напівсухих і напівсолодких та їх обробки
заводами вторинного виноробства, а також врегулювання питань гарантійних термінів
зберігання та реалізації алкогольних напоїв виноградного походження.
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про виноград та
виноградне вино” підготовлено на виконання вимог статті 4 Закону України “Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та у зв’язку з необхідністю
приведення у відповідність термінів та визначень до статті 1 цього Закону,
врегулювання питань приготування купажів для вин столових напівсухих і
напівсолодких та їх обробки заводами вторинного виноробства, врегулювання питань
гарантійних термінів зберігання та реалізації алкогольних напоїв виноградного
походження.
Підприємствам вторинного виноробства надається право проводити
приготування купажів для вин столових напівсухих і напівсолодких, що виробляються
з додаванням цукровмісних компонентів. Це обґрунтовується тим, що такі купажі є
нестійкими і доцільно здійснювати їх приготування безпосередньо перед розливом,
оскільки у більшості випадків їх транспортування з заводів первинного виноробства на
заводи вторинного виноробства та подальше зберігання до розливу приводить до
значних матеріальних витрат, пов’язаних з забезпеченням стійкості цих купажів.
Підприємства вторинного виноробства, яким згідно зі зміною до частини
четвертої статті 5 надається право здійснювати приготування купажів столових
напівсухих і напівсолодких вин, що виробляються з додаванням цукровмісних
компонентів, відповідно повинні мати право представляти на затвердження нові марки
своєї продукції. Інші столові вина (столові сухі та столові напівсухі і напівсолодкі, що
виробляються за класичною технологією шляхом призупинення часткового бродіння
без додавання цукровмісних компонентів) можуть вироблятися лише заводами
первинного виноробства, тому і нові марки можуть подавати на затвердження тільки
вони.
Відповідно до законодавства й інші алкогольні напої виноградного походження
повинні врегульовуватись в частині гарантійних термінів зберігання та реалізації, як і
шампанське України, вина ігристі, газовані та тихі, вермути, коньяки України та бренді.
www.minagro.kiev.ua
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16.02.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Міністерства фінансів України “Про
внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та Мінфіну від 10 лютого 2007
року„
Проект наказу “Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та
Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177„ розроблено Міністерством аграрної
політики та продовольства України на виконання Закону України “Про Державний
бюджет України на 2011 рік„.
Погодження цього наказу дозволить зберегти галузь утилізації відходів
тваринного походження від руйнації і цим самим забезпечити стабільне екологічне і
протиепізоотичне благополуччя нашої країни, шляхом повного знешкодження всіх
наявних відходів. Державна підтримка ветеринарно-санітарних заводів дозволить
значно покращити їх фінансовий стан та збільшити об’єми утилізації. Це дозволить
уникнути спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин так і серед
людей та підтримувати стабільний епізоотичний стан в Україні.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного акту знаходиться на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.
minagro.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до зазначеного законопроекту можна надсилати
протягом п’яти днів з дня оприлюднення на адресу: 01001 м. Київ, вул.. Хрещатик, 24
Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією
01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Державному комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва. e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект наказу "Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та
Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177" розроблений з метою забезпечення
екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя в Україні шляхом повної
утилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів
та продовольчої сировини.
Проект наказу "Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та
Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177" розроблено на виконання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік".
Проект наказу передбачає державну підтримку галузі утилізації відходів
тваринного походження. Ветеринарно-санітарні заводи забезпечують стабільне
епізоотичне і екологічне благополуччя нашої країни, шляхом збору та утилізації
небезпечних гостроінфекційних відходів тваринного походження. Дотація з
державного бюджету вкрай важлива, так як вона забезпечує здійснення заходів щодо
запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин.
www.minagro.kiev.ua
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18.02.2011
МінАПіП
України
затвердив
порядок
укладання
зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі

та

реєстрації

Міністерство аграрної політики і продовольства України оприлюднило наказ №
5 від 28 січня 2011 р. "Про затвердження порядку укладання та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі". Даний документ опублікований
на сайті відомства.
Як йдеться в наказі заявки на покупку або продаж реального товару подаються
брокерами на Аграрну біржу (її регіональні відділення) або на сертифіковані товарні
біржі. Форму заявки стверджує Аграрна біржа. Одночасно із заявкою на продаж товару
брокер подає:
• заявку на продаж;
• документ, що засвідчує наявність товару;
• документ, що засвідчує якість товару;
• якщо відсутній при подачі документ, що засвідчує наявність товару, і
документ, що засвідчує якість товару, то обов'язково подається позабіржовий
зовнішньоекономічний контракт.
На купівлю товару брокер подає заявку. У заявці обов'язково вказується строк її
дії. Продовження терміну дії чи зняття заявки, а також зміна інформації брокером
проводиться письмово.
На підставі заявок відділ торгів біржі формує бюлетень продажу на цю біржову
сесію. До змісту бюлетеня можуть бути включені найменування, якісна
характеристика, кількість, ціна, місцезнаходження товару й базис поставки, умови
оплати.
У разі зміни інформації у заявці, брокер повинен повідомити про це Аграрну
біржу і надати письмове підтвердження про здійснення відповідних дій. Підставою для
оформлення на біржі зовнішньоекономічного контракту є протокол та відомість
торгової сесії, а також оформлені картки брокерів з підписом реєстратора. Біржова
угода, укладена на біржових торгах, повинна бути зареєстрована і оформлена як
зовнішньоекономічний контракт.
При оформленні зовнішньоекономічного контракту, стороною (сторонами)
якого є нерезидент (нерезиденти) України, ціна такої угоди вказується в іноземній
валюті. Перерахування здійснюється за курсом Національного банку України на день
проведення торгів.
Брокери зобов'язані підписати контракт, а біржа зареєструвати його не пізніше
наступного дня з моменту укладення зовнішньоекономічного контракту. Несвоєчасне
підписання контракту визначається як відмова від оформлення угоди. До стороні, що
відмовилася від оформлення контракту, можуть застосовуватися штрафні санкції,
визначені дирекцією біржі.
Контракт підписується брокерами, реєструється уповноваженою особою та
засвідчується печаткою біржі. Контракт оформляється у п'яти примірниках для
продавця, покупця, брокерів обох сторін контракту та архівного зберігання на біржі.
Другим документом, який засвідчує реєстрацію зовнішньоекономічного контракту, є
посвідчення про реєстрацію. Оформляється свідоцтво про реєстрацію на фірмовому
бланку та за встановленою формою Аграрної біржі. На останній сторінці свідоцтва про
реєстрацію ставиться штамп червоного кольору, записується реєстраційний номер,
дата, підпис уповноваженої особи та печатка біржі.
За реєстрацію зовнішньоекономічного контракту біржа встановлює
реєстраційний збір, який визначається відсотком від загальної суми зареєстрованого
зовнішньоекономічного біржового контракту, згідно з затвердженою шкалою біржі.
-9-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

Сплата реєстраційного збору за контрактом здійснюється стороною резидентом.
Порядок сплати реєстраційного збору визначається зовнішньоекономічним контрактом,
який зареєстрований на біржі.
Інформаційна компанія "ПроАгро
18.02.2011
КМУ відмовився компенсувати аграріям "дорогі" кредити
Кабінет Міністрів знизив компенсацію ставок за кредитами аграріїв у гривні з
25% до 21% і в іноземній валюті з 16% до 13% в 2011 р. Про це йдеться в постанові
уряду № 96 від 7 лютого 2011. Так, даною постановою вносяться зміни до постанови №
794 від 11 серпня 2010 року.
"Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам агропромислового
комплексу, які залучили кредити у поточному році - за умови, що сума відсотків за
користування кредитами та за додатково укладеними договорами не перевищує у
національній валюті 21% річних, а в іноземній - 13% річних", - сказано в постанові.
Розмір відшкодовуваних ставок за кредитами, залученими у 2010 р., становить 25%
річних у гривні і 16% у валюті.
Компенсація за кредитами, залученими в 2009-2010 і поточному роках в
іноземній валюті для закупівлі племінної худоби і птиці, а також нової сільгосптехніки
та обладнання, аналоги яких не виробляються в Україні, надається лише в разі
укладення зовнішньоекономічного договору. Кошти на компенсацію ставок за
кредитами будуть направлятися з державного бюджету.
Міністерство аграрної політики і продовольства розподіляє кошти, що виділяє
КМУ серед позичальників на конкурсній основі, при цьому не менше 50% коштів
передбачається на відшкодування відсоткових ставок за середньо-і довгостроковими
кредитами, з яких не менше 15% - здешевлення кредитів для реалізації інноваційних
проектів.
Нагадаємо, в 2010 р. сільськогосподарські підприємства залучили 9,7 млрд. грн.
кредитних коштів.
На початку січня п. р. міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк
спрогнозував створення спеціального аграрного банку в I півріччі 2011
Очікується, що створення такої структури дозволить проводити найбільш
сприятливу для аграріїв політику в сфері кредитування, дозволивши підприємствам
агропромислового комплексу отримувати кредити під 10-11% річних для інвестиційних
програм.
Інформаційна компанія "ПроАгро
18.02.2011
Україна зацікавлена у створенні спільного аграрного ринку СНД - М. Азаров
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Україна зацікавлена у створенні спільного аграрного ринку Співдружності
Незалежних Держав. Про це заявив 17 лютого 2011 прем'єр-міністр України М. Азаров
у ході зустрічі з виконавчим секретарем СНД С. Лебедєвим.
"Ми підтримали ініціативу оголосити 2011 р. в СНД роком продовольчої
безпеки. Як ви пам'ятаєте, у рамках співдружності ми вже створювали загальний
аграрний ринок, намагаючись досягти такої мети, навіть уклали в 1998 р. відповідну
угоду. У нас є зацікавленість у створенні спільного аграрного ринку, і ми хотіли б, щоб
це питання серйозно розглядалося спочатку на рівні експертів, а потім вже на рівні
керівників урядів ", - сказав М. Азаров.
«УНІАН»
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Народні депутати внесли на розгляд ВРУ законопроект № 8117 від 16.02.2011 р.
"Про внесення змін до Закону України" Про митний тариф України "щодо ставки на
деякі зернові культури".
Так, законопроектом пропонується скасувати до 1 червня 20% імпортне мито на
ввезення гречаної крупи.
За даними народних депутатів, виробництво крупи гречаної в Україну становить
30% від загального обсягу виробництва круп в країні. В останні роки намітилася
тенденція до скорочення посівних площ під гречкою. Так, наприклад, у 2000 р. посівні
площі гречки становили 573,5 тис. га, а в 2010 р. - лише 215,4 тис. га. Відповідно і
виробництво гречки в 2010/11 МР очікується на рівні 138 тис. т, що є найменшим за
останні роки.
У законопроекті наголошується, що все це призвело до погіршення цінової
ситуації на ринку гречки, яка останнім часом характеризується постійним зростанням
як оптово-відпускних цін, так і роздрібних. "Прийняття законопроекту дозволить
забезпечити негайну закупівлю за мінімальною ціною до державного інтервенційного
фонду гречки в кількості не менше 25 тис. т. Згідно з розрахунковим балансом попиту і
пропозиції, запропонованого обсягу цієї крупи буде достатньо для забезпечення
внутрішньої потреби і стабілізації ціни", - говориться в пояснювальній записці до
документа.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
17.02.2011
ВР України внесла зміни до закону про захист рослин
Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення зміни до Закону "Про
захист рослин".
Законодавчий акт вносить до чинного Закону "Про захист рослин" зміни, згідно
з якими розширюються основні завдання державного контролю та повноваження
спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин,
посилюється відповідальність за порушення законодавства у відповідній сфері.
Зокрема, доповнюється стаття 6 чинного закону, що встановлює основні
завдання державного контролю у сфері захисту рослин, абзацом такого змісту:
"проведення державного контролю за дотриманням регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам
сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію Україну,
вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів і важких металів".
Крім цього, встановлено, що дозвіл 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 їх якості.
Закон також містить норму, відповідно до якої, порядок видачі дозволу на
ввезення на територію України засобів захисту рослин, сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження про вміст в ній
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів і 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, затверджує Кабінет
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Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань аграрної політики.
Дозвіл і сертифікат відповідності, а також сертифікат про дотримання
регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції
та сировині рослинного походження повинні видаватися безкоштовно. Відповідний
проект зареєстрований під № 4593.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
17.02.2011
ВРУ прийняла закон щодо декларування наявності цукру з урахуванням
пропозицій Президента України
Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України"
Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо декларування
наявності цукру з урахуванням пропозицій Президента України.
Зокрема, закон доповнюється нормою, згідно з якою "декларування наявності
цукру - це надання суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють цукор і
зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову або роздрібну торгівлю
цукром, декларації про обсяг цукру, який знаходиться у їх власності".
Враховано також пропозицію президента про включення до закону норми,
відповідно до якої декларування наявності цукру обов'язково для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які виробляють цукор і
зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову або роздрібну торгівлю
цукром.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 6380.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
17.02.2011
КМУ запропонував виробникам добрив знизити ціни на міндобрива в обмін на
борги за газ
Уряд має намір укласти з виробниками мінеральних добрив меморандум, який
передбачає постачання аграріям продукції за пільговими цінами. Про це повідомив 16
лютого 2011 прем'єр-міністр М. Азаров. "Вже підготовлений проект розпорядження
уряду: сільгоспвиробники отримають міндобрива за пільговими цінами в рахунок
часткового погашення боргу хімпідприємств перед" Нафтогазом "за спожитий газ", зазначив він. Прем'єр не уточнив, наскільки будуть знижені ціни на міндобрива для
аграріїв, а в прес-службі КМУ відмовилася від коментарів.
Опитані хімпідприємства не готові оцінити привабливість пропозиції уряду. До
цих пір найбільшим по галузі боржником за газ називався концерн "Стирол" - на кінець
I півріччя 2010 р. його борг досяг 178,5 млн. грн., і "Газ України" обмежував
газопостачання підприємства. Але незабаром було оголошено про зміну власника
"Стиролу" - їм стали структури підприємця Д. Фірташа. Тоді ж подачу газу на
підприємство було відновлено.
Джерело в сєверодонецькому "Азоті" розповіло, що підприємство також має
заборгованість перед НАК "Нафтогаз Україна" за спожитий раніше природний газ.
"Нам відомо про рішення уряду, але немає ніяких подробиць того, як і в якому обсязі
будуть компенсуватися борги. Найближчим часом планується нарада з цього питання,
після якого можна буде говорити про підтримку або не підтримку цього рішення", зазначив він.
Для весняно-польових робіт сільгоспвиробники готові викупити 700-750 тис. т
аміачної селітри, говорить перший заступник голови Всеукраїнського союзу
сільськогосподарських виробників В. Ярошовець. "Ми вітаємо рішення уряду
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підтримати аграріїв у період весняно-польових робіт, коли ціни на добрива ростуть", сказав він. Спостерігається зараз подорожчання добрив у світі підстібатиме
українських виробників підвищувати ціни, говорить аналітик ІК "Alfa Capital" Д.
Шаврук. "Якщо у вересні селітра коштувала 1,9-2,1 тис. грн. / Т, то в лютому - вже 3-3,2
тис. грн. / Т, - відзначає він. - До літа ціна на добрива підвищиться ще на 30-40% ".
Рішення уряду забезпечити аграріїв дешевими добривами за рахунок
"Нафтогазу" - додатковий тягар для НАК, відзначає аналітик ІК "Dragon Capital" Д.
Саква. Зараз компанія змушена за рішенням Стокгольмського арбітражного суду
повертати 12 млрд. кубометрів газу компанії "RosUkrEnergo".
Інформаційна компанія «ПроАгро»
17.02.2011
Комітет ВРУ з питань аграрної
монополізацію ринку експорту зерна

політики

відхилив

законопроект

про

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин
розглянув законопроект "Про державну підтримку сільського господарства" і відправив
його на доопрацювання. Головне науково-експертне управління Ради рекомендувало
відхилити документ у першому читанні, як такий, що суперечить ратифікованій
Україною Конвенції про торгівлю зерном, а також Закону "Про зовнішньоекономічну
діяльність".
Варто нагадати, що Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (GAFTA)
направила листа голові Верховної ради В. Литвину та голові парламентського комітету
Г. Калетнику, в якому попросила відхилити документ як такий, що "сприяє
монополізації експорту зерна". Законопроектом передбачається закріпити право
експорту зерна за компаніями, які частково належать державі.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
17.02.2011
Уряд України прийняв рішення про інтервенцію борошна з Аграрного фонду
Уряд України прийняв рішення про інтервенцію борошна з Аграрного фонду.
Про це 15 лютого 2011 заявив директор Департаменту розвитку аграрного ринку А.
Розгон після селекторної наради в Міністерстві аграрної політики і продовольства.
"Це рішення урядом прийнято, зараз вирішуються організаційні питання, ціни
проходять допогодження в Мінекономіки, оскільки це передбачено порядком, і з
наступного тижня буде забезпечено борошно за стабільними цінами, що дозволить
забезпечити стабільність цін на ринку хліба, в першу чергу масових сортів", - сказав
він.
Також А. Розгон повідомив, що міністерство моніторить цінові тенденції на
ринку зерна і вживає необхідних заходів для попередження наслідків для споживачів.
"За останній місяць ціни на пшеницю виросли в середньому на 5-7%, на борошно - на
6%. Ця тенденція була прогнозована, ми її моніторимо", - зазначив він. За його
словами, це питання знаходиться в полі зору не тільки Міністерства аграрної політики,
а всього уряду
Також А. Розгон зазначив, що борошно може частково подорожчати тільки для
потреб кондитерської промисловості. Разом з тим, він зазначив, що, відповідно до
Закону "Про ціни і ціноутворення", зміна цін на борошно, як на соціальний продукт,
підлягає декларуванню. "Зміна цін на борошно підлягає декларуванню, і тому
виробникам борошна, перед тим як підняти ціни на борошно, треба буде шукати
серйозні аргументи, щоб обгрунтувати це подорожчання цін", - підкреслив він.
Також на нараді міністерство домовилося з обласними адміністраціями 25
регіонів України про те, що регіональні ресурси зерна будуть задіяні частково для
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забезпечення потреб регіонів. "Оскільки борошно з державних ресурсів може бути
використана тільки для забезпечення соціально значимих продуктів, в першу чергу
хліба, то, наприклад, для виготовлення макаронних і кондитерських виробів може бути
використано зерно, як з регіональних ресурсів, так і з Держматрезерв", - додав А .
Розгон.
Крім того, як відзначив глава департаменту Мінагропрода, в України сьогодні в
порівнянні з іншими країнами борошно дешевше. "Якщо брати навіть за високими
сортом, то це в середньому в Україні $ 356 / т, коли в Росії, де ціна на пшеницю
наближена до українських, оскільки у нас діє обмеження експорту, а в Росії - повна
заборона, там середня ціна на борошно вищого сорту - $ 404 ", - сказав А. Розгон. Він
також навів приклад Чехії, де аналогічна ціна становить $ 631 / т, в Італії - $ 461 / т.
За словами А. Розгона, ціна в Україні на сьогодні нормальна і сильно рости не
буде, оскільки для цього немає підстав. "По-перше, міністр заявив чітко, що квоти
будуть продовжені до кінця МР, тобто ажіотажного попиту на пшеницю не буде.
Другий чинник - уряд планує направити через механізм форварда під весняно-польові
роботи, тобто під майбутній урожай, близько 5 млрд. грн. ", - зазначив він.
"З огляду на всі ці фактори, ми прогнозуємо, що на сьогоднішній день ціни на
борошно досягли свого максимуму. Якщо зростання буде, то незначне і тільки в
роздрібній торгівлі, разом з тим, борошно для пекарів буде стабільне, ціни на хліб
будуть стабільні", - підсумував А. Розгон.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
15.02.2011
Мінінфраструктури України допускає підвищення вартості вантажоперевезень з 1
березня 2011
Міністерство інфраструктури допускає, що наказ міністерства про підвищення
тарифів на перевезення вантажів залізницями вступить в силу з 1 березня 2011 р. Про
це повідомив заступник міністра інфраструктури В. Корнієнко.
"Ми сподіваємося, що з 1 березня буде цей наказ вже працювати", - сказав він.
За його словами, проект наказу ще допрацьовується. Документ має бути погоджено з
низкою зацікавлених відомств, у тому числі Міністерством економічного розвитку і
торгівлі, і з Міністерством фінансів.
Як повідомлялося, в січні Мінінфраструктури опублікувало проект свого наказу,
в якому передбачалося щомісячне в 2011 р. підвищення вартості на вантажні залізничні
перевезення на 2,2% з лютого ц.р., проте до цих пір він так і не набув чинності.
Інформаційна компанія «ПроАгро»
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ШЛЯХ ДО СВОБОДИ ЧИ 150 РОКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕФОРМ ...?
Колісник В. П.,
експерт ІРАР
Рівно 150 років тому сталася подія, яку досі іноді називають великою реформою.
19 лютого 1861 року близько одинадцяти годин ранку російський імператор Олександр
II, помолившись наодинці, з рішучим виглядом всівся підписувати папери. Треба було
поставити кілька десятків автографів, щоб здійснилася справа завдяки якій цар увійшов
до історії під іменем Визволителя, - відміна кріпосного права. "Быть по сему,
Александр, 1861 года февраля 19-го" написав він на паперах. У Європі селяни вже були
вільні, до відміни рабства в США залишалися чотири роки, в Бразилії - п'ятнадцять
років.
Основні положення реформи роз'яснював маніфест, що вийшов того ж дня.
Підписав його цар, а склав текст московський митрополит Філарет Дроздов. На думку
ряду істориків, саме невиразний текст документу та ім'я Філька, яким митрополита
називали в народі, збагатили російську мову виразом "фільчина грамота".
Відповідно до «Положення про селян, що виходять з кріпосної залежності»
селяни отримували особисту свободу і право вільно розпоряджатися своїм майном.
Поміщикам залишили право власності на всю їхню землю, а селяни як і раніше були
зобов'язані виконувати повинності. Від необхідності працювати на поміщика
звільнялися лише ті, хто міг викупити свій наділ. «И теперь с надеждою ожидаем, что
крепостные люди ... поймут и с благодарностию примут важное пожертвование,
сделанное благородным дворянством для улучшения их быта», - після дарування такої
"свободи" ця фраза маніфесту звучить як знущання.
Передбачалось, що відпрацьовуючи поміщикові панщину, платячи йому оброк,
селянин повинен був робити якісь заощадження для викупу землі. З сумами таких
виплат не все вийшло чесно. За цінами 1854-1855 рр. земля під наділами поміщицьких
селян коштувала 544 млн крб., а викуп за неї був встановлений в 867 млн. При цьому,
як правило, наділи, отримані в користування після реформи, були меншими ніж ті, що
селяни мали до реформи, і свідомо меншими, ніж необхідно було, щоб землеробською
працею прогодувати себе і сім'ю, які там заощадження! Не дивно, що юридична
ліквідація кріпацтва розтягнулася на 22 роки.
Не залишилася у програші і держава. Лише 20% суми селянин виплачував
поміщикові самостійно, решту доплачувала держава, а винним державі залишався
селянин. Виплата цього боргу розтягувалася на 49 років під 6% річних. Лише у 1906 р.,
коли панські садиби запалали по всій країні, викупні платежі були припинені. Але на
той час колишні поміщицькі селяни внесли 1 млрд 570 млн крб. викупу - за землю, яка
коштувала 544 млн крб., тобто втричі менше.
Навряд чи ці цифри здатні шокувати сучасного українця, знайомого з кредитами
і іпотекою, але і тоді селяни явно не поспішали віднестися до царської ініціативи з
вдячністю. 1861 рік дав небачене в Росії число селянських протестів - 1859, цей рекорд
залишався непобитим до революційного 1905-го. Дворяни-поміщики і держава дорого
взяли з селян за їх звільнення. В свою чергу, селяни нічого не забули: три революції і
громадянська війна так і не привели до звільнення "звільнених" (їм, загнаним в
колгоспи, ще через 100 років, при Сталіні, не видавали паспортів!), але від
«визволителів» - не залишилося і сліду, мстили їм надзвичайно жорстоко.
Зараз, коли влада закидає нас численними реформаторськими ініціативами, урок
«великої реформи» 1861 року мимоволі набуває актуальності: дорога в пекло дійсно
вимощена благими намірами, які здійснюються з фігою в кишені. Податкова
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«реформа», покликана звільнити підприємців від непосильного «оброку», проводиться
так, що вже викликала масові протести «звільнених» по всій країні, - адже держава в
особі чиновної бюрократії, як і 150 років тому, вирішила в першу чергу не образити
себе.
Попереду ще маса визвольних ініціатив - зокрема, земельна реформа: за півтори
століття, після Маніфесту Олександра II, земля залишається в чиїй завгодно власності,
тільки не в тих, хто на ній працює. Відміна мораторію на вільний купівлю-продаж
землі, здійснена звичним для нашої країни способом - може стати такою ж
знущальною жирною плямою в нещасливій вітчизняній історії аграрних стосунків.
Одне заспокоює (чи засмучує?): сьогодні в сільськогосподарському виробництві
зайнята незначна доля населення країни, так що навряд чи тут, як колись, послідує
соціальний вибух, що супроводжується підпалом панських маєтків.
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