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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 лютого 2011 р. № 127
Про затвердження переліку підприємств, які підлягають приватизації відповідно
до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому
комплексі" та операції з безоплатної передачі частки державного майна (акцій)
яких працівникам і прирівняним до них особам звільняються від оподаткування
Відповідно до підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) та Закону України "Про особливості приватизації майна
в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік підприємств, які підлягають приватизації відповідно до
Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
та операції з безоплатної передачі частки державного майна (акцій) яких
працівникам і прирівняним до них особам звільняються від оподаткування, згідно
з додатком.
ПЕРЕЛІК
підприємств, які підлягають приватизації відповідно до Закону України "Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
та операції з безоплатної передачі частки державного майна (акцій) яких
працівникам і прирівняним до них особам звільняються від оподаткування
Код згідно
з ЄДРПОУ
24893936
34435075
05281529
33678944
00724809
00481653
04762824
00498069
33318041
36418685
35365821
03757347
36475303
36280860
36481123
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30353167
20760138
24306494

Найменування
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Вінницьке
Луківська льононасіннєва станція
Державне підприємство "Волинська станція луківництва"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Таїровське"
Державне підприємство "Грозинське"
Державне
підприємство
"Сільськогосподарське
підприємство
"Більковецьке"
Державне підприємство "Малинська насіннєва база "Сортнасіннєовоч"
Державне підприємство "Світанок"
Державне підприємство "Сільськогосподарське| підприємство "Надія"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Запорізьке"
Державне підприємство "Новочорторийське"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Промінь"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство імені
Іваненка"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство
"Хмельницьке"
Державне
підприємство
"Сільськогосподарське
підприємство
"Миколаївське"
Державне підприємство "Сорокотязьке"
Державне сільськогосподарське підприємство "Лішнянське"
Державне підприємство "Львівське"
-2-

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

31803446
33582037
00729646
30003440
|00852909
00709460
35583857
32177715
00413825
00413831
00412240
00413995
00413274
00692386
00694095
00693233
00693227
00693150
00699299
00699483
00700192
33451887
00854995
00702587
00725631
00703196
05453692
05453686
00709193
00487462
36131454
00487155
32634597
00489797
35388896
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00487189
00487195

Державне підприємство "Ліктрави"
Державне
підприємство
"Сільськогосподарське
підприємство
"Березівське"
Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство "Вирівське"
Державне
підприємство
"Сільськогосподарське
підприємство
"Хоростівське"
Державне підприємство "Іскра"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Ягубець
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Трест"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Плодовод"
Державне підприємство "Радгосп-завод "Великолазівський"
Державне підприємство "Червона Зірка"
Радгосп-завод "Мужіївський"
Державне підприємство "Радгосп "Виноградна Долина"
Державне підприємство "Кучурганське"
Державне підприємство "Волинське обласне сільськогосподарське
виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві"
Державне підприємство "Донецьке обласне підприємство по племінній
справі в тваринництві"
Державне підприємство "Апостолівське підприємство по племінній справі
в тваринництві"
Державне підприємство "Софіївське підприємство по племінній справі в
тваринництві"
Державне підприємство "Васильківське підприємство по племінній справі
в тваринництві"
Оріхівське державне сільськогосподарське підприємство по шовківництву
Державне
підприємство
"Городенківське
сільськогосподарське
підприємство по племінній справі у тваринництві"
Державне підприємство "Олександрійський шовкорадгосп"
Державне
підприємство
"Сільськогосподарське
підприємство
"Олександрівське"
Державне підприємство "Племрепродуктор "Степове"
Одеське обласне об'єднання шовківництва "Облшовк"
Болградська міжрайонна коконосушарня
Державне підприємство - державний шовкорадгосп "Чутівський"
Державне підприємство-шовкогосподарство"Сахновщинське"
Державне підприємство-шовкогосподарство "Кумівське"
Державне підприємство "Великолепетиський радгосп"
Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Самарський"
Дніпропетровського державного аграрного університету
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Іллінецьке"
Державне підприємство "Навчально-дослідне господарство "Україна"
Державного агроекологічного університету"
Державне сільськогосподарське підприємство "Ключарківське"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Лазурне"
Державне
підприємство
"Сільськогосподарське
підприємство
"Маслівське"
Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Ювілейне"
Державне підприємство «Родниківка»
http://www.kmu.gov.ua
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель”
(щодо спрощення процедури закупівель Аграрним фондом і аграрними вищими
навчальними закладами товарів, робіт та послуг)
Номер, дата реєстрації: 8164 від 25.02.2011
Ініціатори: Народні депутати України Калетнік Г.М., Борт В.П., Сідельник І.І.
Основною метою прийняття зазначеного законопроекту є спрощення процедури
закупівлі Аграрним фондом і аграрними вищими навчальними закладами товарів, робіт
та послуг відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського
господарства України”.
Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України”
(далі – Закон), який визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній,
ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного
ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення, передбачено утворення
Аграрного фонду як спеціалізованої установи та Аграрної біржі, функції яких
спрямовані на забезпечення можливості реалізації державою єдиної цінової політики в
агропромисловому секторі економіки.
Функції Аграрного фонду визначені в статті 9 Закону. Зокрема, у підпункті 9.2.1
пункту 9.2 статті 9 Закону йдеться про здійснення Аграрним фондом на організованому
аграрному ринку України (Аграрній біржі) товарних та фінансових інтервенцій із
використанням найкращої кон’юнктури біржового ринку, що склалася протягом
періоду державного цінового регулювання. Крім того, Аграрний фонд продає або купує
на Аграрній біржі об’єкти державного цінового регулювання з або до державного
інтервенційного фонду.
Абзацами першим та четвертим підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону
встановлено, що з метою забезпечення продовольчої безпеки Аграрний фонд формує
державний інтервенційний фонд.
Відповідно до підпункту 2.51 пункту 2.5 статті 2 Закону формування державного
інтервенційного фонду здійснюється Аграрним фондом шляхом здійснення фінансових
інтервенцій, заставних, форвардних і ф’ючерсних закупівель для подальшого
здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності (Закон
України «Про державну підтримку сільського господарства України»).
Усі закупівлі об’єктів державного цінового регулювання Аграрний фонд
здійснює на організованому аграрному ринку – Аграрній біржі (пункт 7 Положення
«Про Аграрний фонд», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6
липня 2005 р. № 543).
Торги на товарній біржі відповідають принципам, закладеним у процедури
закупівель в розумінні Закону України “Про здійснення державних закупівель”. Так,
відповідно до частини 3 статті 281 Господарського кодексу України біржовими торгами
є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів
біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому
правилами біржової торгівлі. Таким чином, торги на біржі є гласними, публічними,
передбачають рівноправність учасників та застосування ринкових цін. Торги на
Аграрній біржі також дозволяють ефективно використовувати бюджетні кошти та
оперативно реагувати державі на коливання цін на сільськогосподарську продукцію у
порівнянні із застосуванням механізмів закупівельних процедур відповідно до Закону
України «Про здійснення державних закупівель».
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Формування державного інтервенційного фонду пов’язано також із закупівлею
послуг по зберіганню, перевезенню, переробкою, експортом тощо. Надання Аграрному
фонду послуг, пов’язаних із здійсненням вищезазначеного комплексу заходів, потребує
укладення господарських договорів.
Застосування процедур закупівлі, визначених у статті 12 Закону України “Про
здійснення державних закупівель”, при здійсненні Аграрним фондом функцій,
покладених на нього спеціальним законом, є неможливим, оскільки процес проведення
закупівельних процедур є досить розтягнутим у часі, а у зв’язку із тим, що динаміка цін
на об’єкти державного цінового регулювання є позитивною, то такі зволікання
призводять до перевитрат державних коштів, з одного боку, та існує ризик не
сформувати інтервенційний фонд, з іншого боку.
Разом із тим норми Закону України “Про державну підтримку сільського
господарства України» конкурують з нормами Закону України “Про здійснення
державних закупівель”, а саме: механізм проведення процедур закупівлі передбачає
визначення лише одного переможця, що є неможливим для Аграрного фонду, оскільки
повинна бути забезпечена продовольча безпека усього населення України, а не
окремого регіону.
Крім того, зберігання закуплених до державного інтервенційного фонду об’єктів
державного цінового регулювання здійснюється в усіх областях, містах, селах, селищах
України, що потребує не одного зберігача, а значно більше. Разом із тим закупівля
об’єктів державного цінового регулювання здійснюється на Аграрній біржі (умови
конкурсу зберігаються) на умовах франко-склад, тобто вже на сертифікованих складах.
При цьому не Аграрний фонд, а товаровиробники, які мають намір продати
об’єкти державного цінового регулювання до державного інтервенційного фонду, самі
вибирають найближчий сертифікований зерновий склад для зберігання з метою
мінімізації затрат на перевезення.
Відповідно при здійсненні на елеваторі навантаження, розвантаження також
можливе лише самим елеватором, а не іншим можливим переможцем торгів.
Також Аграрний фонд здійснює переробку зерна на борошно з подальшою його
реалізацією та оплатою наданих послуг підприємствам України. Надання таких послуг
переробки підпадає під сферу дії Закону України «Про здійснення державних
закупівель».
Механізм проведення закупівельних процедур передбачає визначення в
результаті лише одного переможця, що є неможливим для Аграрного фонду, оскільки
переробка борошна здійснюється в усіх областях, містах, селах, селищах України, що
потребує не одного підприємства-переробника, а десятки.
Попередній нормативний акт, що регулював здійснення закупівель за державні
кошти (Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921),
передбачав, що сфера його регулювання не розповсюджується на здійснення закупівель
Аграрним фондом послуг, закупівлю яких Аграрний фонд здійснює відповідно до
завдань, покладених на нього Законом України “Про державну підтримку сільського
господарства України».
Крім того, у проекті Закону пропонується закріпити норму щодо незастосування
процедури тендерної закупівлі до придбання (закупівлі) товарів, робіт та послуг за
рахунок власних коштів вищого навчального закладу. Тобто надати університетам
можливість без тендерних обмежень використовувати позабюджетні кошти, зароблені
самими університетами.
Вищі навчальні заклади, хоч і отримують фінансування з державного бюджету,
відчувають гостру потребу у перерозподілі коштів спеціального фонду, отриманих від
надання ними платних послуг та виробничо-господарської діяльності, між
відокремленими підрозділами для їх ефективного використання та підтримки окремих
структурних одиниць тощо.
-5-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року

На сьогоднішній день, важливим є питання оновлення матеріально-технічної
бази університетів аграрного спрямування, для забезпечення навчального процесу
новітніми засобами навчання та оновлення застарілої навчально-наукової бази. Кожен
університет аграрного спрямування має в своїй структурі дослідні та науково-дослідні
господарства,
які
пов’язані
з
безпосереднім
сільськогосподарським
товаровиробництвом, як відомо сільське господарство потребує своєчасних проведень
робіт по обробці землі, засіванню полів, внесенню мінеральних добрив та гербіцидів,
збиранню врожаю. Процес проведення державних закупівель – довготривалий, і
потребує залучення додаткових ресурсів, що унеможливлює своєчасне проведення
робіт для отримання на науково-дослідних ділянках високого врожаю та проведення
ефективних дослідів.
Особливо ця проблема хвилює аграрні заклади освіти, які повинні забезпечити
практичну базу підготовки фахівців, оскільки підготувати фахівця в аграрній сфері
можна лише в умовах реального процесу виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції з використанням сучасної техніки, технологій
відповідно до світових вимог.
Враховуючи вищевикладене, у разі прийняття проекту Закону України ”Про
внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” Аграрний
фонд зможе виконувати покладені на нього функції з метою забезпечення продовольчої
безпеки населення, а аграрні вищі навчальні заклади ефективно використовувати кошти
від своєї виробничо-господарської діяльності.
http://zakon.rada.gov.ua
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо упорядкування діяльності та здійснення своїх функцій Аграрним
фондом
Номер, дата реєстрації: 8159 від 24.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Засуха Т.В.
Метою прийняття цього проекту акта є вирішення питання стабілізації цінової
ситуації в аграрному секторі економіки за запровадження однакових правил сплати
ПДВ для учасників ринку, зокрема, Аграрного фонду. Прийняття проекту також
дозволить забезпечити здійснення функцій цінового регулятора Аграрним фондом.
Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України» Аграрний фонд є бюджетною неприбутковою спеціалізованою
установою, уповноваженою Кабінетом Міністрів України провадити цінову політику в
агропромисловій галузі економіки України.
Для реалізації наданих повноважень Аграрний фонд здійснює фінансові та
товарні інтервенції на організованому аграрному ринку України, використовуючи
найкращу кон’юнктуру біржового ринку. Крім того, Аграрний фонд за окремим
рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю або продаж визначених
об’єктів не пов’язаних із державним ціновим регулюванням.
Виходячи з того, що Аграрний фонд не є сільськогосподарським
товаровиробником, реалізацію об’єктів державного цінового повинен здійснювати без
урахування податку на додану вартість. Що в свою чергу викривляє суть цінового
регулювання. Крім того, закупівля об’єктів державного цінового регулювання
Аграрним фондом здійснюється також не лише у товаровиробників, сплату ПДВ
Аграрний фонд змушений здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду
Державного бюджету, що в результаті призводить до його повного витрачання.
http://zakon.rada.gov.ua
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ПОСТАНОВА
«Про невідкладні заходи щодо посилення державної підтримки розвитку
сільського господарства на ринкових засадах та забезпечення продовольчої
безпеки держави»
Номер, дата реєстрації: 8153 від 23.02.2011
Ініціатори: Народні депутати України Кириленко І.Г., Кравчук В.П., Болюра
А.В.
Основним завданням проекту постанови є прийняття невідкладних заходів,
спрямованих на стабілізацію ситуації у сільськогосподарській галузі в поточному
році, забезпечення продовольчої безпеки держави, зумовлених загальною метою
необхідності посилення державної підтримки розвитку сільського господарства на
ринкових засадах.
Останнім часом внаслідок глобальної світової фінансової кризи, кліматичних
катаклізмів, а також надзвичайно повільного процесу реформування агропромислового
комплексу, обумовленого відсутністю цілісної державної стратегії реформування
сільськогосподарської галузі, вітчизняне аграрне виробництво перебуває в стані
системної кризи, що створює реальну загрозу продовольчій безпеці держави.
Однією з причин цього стало суттєве зниження рівня державної підтримки
галузі. Так, порівняно з 2008 роком у 2010 у 8 разів зменшилось фінансування із
Державного бюджету видатків розвитку Міністерства аграрної політики. При цьому
фінансування із загального фонду бюджету скоротилося у 22 рази - з 6,7 млрд. грн. до
298 млн. грн. У Державному бюджеті України на 2011 рік Міністерству аграрної
політики та продовольства України виділено 10 млрд. грн., що на 17% менше, ніж у
2008 році, з них видатки розвитку становлять 4,7 млрд. грн., що складає лише 46,5%
видатків на галузь та 53,5% у порівнянні із 2008 роком.
В результаті у минулому році відбулося суттєве зниження обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції та нарощування кризових явищ в галузі. Так, якщо у
2008 році валовий збір зернових і зернобобових культур становив 53,3 млн.т, то у 2010
році – лише 39,2 млн.т. Порівняно з 2009 роком, у 2010 виробництво зерна знизилося
на 14,8%, у тому числі: жита – на 51,3%, вівса – на 37,3%, гречки – на 29,1%, ячменю –
на 28,3%, пшениці – на 19,4%, проса – на 15,9%. Збереглася тенденція до зменшення
врожаїв ріпаку, картоплі, овочів. Катастрофічно падає поголів’я великої рогатої худоби,
зокрема корів, виробництво яловичини та телятини знизилося майже на 17%, сирів - на
6,3%. Ці негативні явища продовжують поглиблюватися і у поточному році.
Ситуація значно погіршується ще й тим, що незбалансованість пропозицій та
попиту на сільськогосподарську та харчову продукцію, відсутність експортної
стратегії, жорстке адміністративне регулювання ринку, низька купівельна
спроможність населення призвели до ускладнення цінової ситуації на продовольчих
ринках, зменшення обсягів продажу продуктів харчування, погіршення розрахунків
між суб'єктами ринку. У порівнянні з 2008 роком суттєво згорнулося кредитування
підприємств
агропромислового
комплексу. Аграрним господарствам дедалі
відчутніше бракує обігових коштів. Практично зупинилося технічне та технологічне
оновлення виробництва. Вперше за багато років повністю згорнута державна підтримка
фермерських господарств.
Соціальні програми, спрямовані на розвиток сільських територій, практично
вилучені з видатків державного бюджету, що призводить до занепаду соціальної та
виробничої
інфраструктур
сільської
місцевості,
поглиблення
негативних
демографічних тенденцій на селі.
Не можна не відзначити і те, що основні видатки на розвиток галузі віднесені до
Спеціального фонду Державного бюджету, невизначеність джерел формування якого
ставить під загрозу фінансування головних програм державної підтримки вітчизняного
сільськогосподарського виробництва.
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На сьогодні на державному рівні ще не визначені остаточно як головні
пріоритети державної політики в галузі, так і заходи по забезпеченню продовольчої
безпеки, зокрема щодо підтримки виробників фінансовими та матеріально-технічними
ресурсами за доступними цінами та механізмами.
При цьому, в результаті стримування експорту зерна протягом усього
маркетингового року втрати агропромислових підприємств нині становлять близько 1214 мільярдів гривень. В той же час, лише за минулий рік ціни на бензин підвищилися
майже на 19%, дизпаливо – на 21%, а загальний рівень зростання цін на мінеральні
добрива та засоби захисту рослин складає нині 40%.
Виходячи із наведеного, існує необхідність вжиття невідкладних заходів для
стабілізації ситуації
у сільськогосподарській галузі, організованого проведення
весняно-польових робіт та забезпечення продовольчої безпеки держави, які
пропонуються даним проектом постанови.
http://zakon.rada.gov.ua
ПОСТАНОВА
Про прийняття за основу проекту Закону України «Про аграрні палати в
Україні»
Номер, дата реєстрації: 7190/П від 22.02.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України «Про аграрні палати в Україні»,
(реєстр.№ 7190), внесений народним депутатом України Шпаком В.Ф.
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
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
25.02.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України”

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року

Метою даного законопроекту є запобігання негативним наслідкам для
насіннєвої галузі України, які виникли у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу
України.
Шляхом внесення змін до діючого Закону України стане можливим зниження
ціни на вироблене в Україні насіння та можливість вітчизняній галузі насінництва на
рівних конкурувати з іноземними аналогами.
З метою отримання зауважень та пропозицій до законопроекту “Про внесення
змін до Податкового кодексу України” та аналізу регуляторного впливу зазначеного
законопроекту, Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує
його публікацію.
Повний пакет документів до законопроекту “Про внесення змін до Податкового
кодексу України” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ “регуляторні
акти Мінагрополітики”).
Зауваження та пропозиції стосовно законопроекту та аналізу регуляторного
впливу в письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
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опублікування цього оголошення за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail:
mail@dkrp.gov.ua та 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики
та продовольства України e-mail: vak@minapk.gov.ua.
Проект Закону розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства
України для
врегулювання оподаткування діяльності учасників трейдерської
діяльності на ринку сільськогосподарської продукції та ключових експортерів такої
продукції, а також у зв’язку з тим, що до товарних позицій 1001-1005, 1007-1008 та
1205-1206 відносяться не тільки товари, призначені для споживання чи подальшої
промислової переробки, але також і насіння для сівби основних сільськогосподарських
культур, що є основною сировиною для всіх сільгоспвиробників, та торгівля якими
також становить досить значний внутрішній ринок в межах України.
Тобто, із прийняттям Податкового кодексу України з 1 січня 2011 року
фактично введені нові правила оподаткування операцій з торгівлі насінням для сівби:
- імпорт насіння та подальший продаж імпортного насіння для сівби
звільняється
від
оподаткування
ПДВ,
крім
їх
першого
постачання
сільськогосподарськими підприємствами;
- імпортери та торговельні посередники, що займаються купівлею-продажем
насінням для сівби, втрачають право на податковий кредит з ПДВ, сплачений
постачальникам від вартості витрат на ведення бізнесу з торгівлі насінням для сівби,
що збільшує ціни продажу насіння для сівби кінцевим споживачам
(сільськогосподарським підприємствам);
- виробництво насіння для сівби в Україні оподатковується ПДВ у їх першого
виробника на загальних підставах. Водночас, у разі продажу насіння через
торговельних посередників (мережу дистрибуції) в межах України, право на
відшкодування ПДВ втрачається вже у першого посередника і кінцевий споживач
отримує насіння від посередників вже за ціною з урахуванням 20% ПДВ, що значно
вище за ціну імпортованого насіння.
Таким чином, встановлений порядок призведе до дуже тяжких економічних
наслідків для сільського господарства та ринку товарів для сільськогосподарських
виробників.
www.minagro.kiev.ua
21.02.2011
Повідомлення про опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про заходи з передачі майна дочірніх підприємств Державної акціонерної
компанії „Хліб України” до державного підприємства „Державний резервний
насіннєвий фонд України”

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України „ Про заходи з передачі майна дочірніх підприємств Державної
акціонерної компанії „Хліб України” до державного підприємства „Державний
резервний насіннєвий фонд України” та аналізу регуляторного впливу зазначеного
проекту Міністерство аграрної політики України робить оголошення про його
публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про заходи з передачі майна дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії
„Хліб України” до державного підприємства „Державний резервний насіннєвий фонд
України” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики України: www.minagro.gov.ua
21 лютого 2011 року.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця для опублікування
-9-

Метою є забезпечення державного підприємства „Державний резервний
насіннєвий фонд України” власними складськими приміщеннями для зберігання
насіння та потужностями для його доробки.
Виконання постанови дозволить вирішити питання забезпечення гарантованого
довготривалого зберігання резервного запасу сортового та гібридного насіння
сільськогосподарських рослин Державного резервного насіннєвого фонду України.
Проект постанови передбачає процедуру передачі майна дочірніх підприємств
Державної акціонерної компанії „Хліб України” до державного підприємства
„Державний резервний насіннєвий фонд України”.
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про заходи з передачі майна
дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії „Хліб України” до державного
підприємства „Державний резервний насіннєвий фонд України” розроблено з метою
врегулювання питання забезпечення гарантованого довготривалого зберігання
резервного запасу сортового та гібридного насіння сільськогосподарських рослин
Державного резервного насіннєвого фонду України та підвищення ефективності його
функціонування.
www.minagro.kiev.ua
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цього оголошення за адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної
політики України e-mail: isn@minapk.gov.ua.

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року
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3. ПРОГРЕС ЗАКОНОДАВЧИХ РЕФОРМ В РАМКАХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СОТ: СІЧЕНЬ 2011 РОКУ
СТВОРЕННЯ УКРАЇНОЮ РЕЖИМУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ІЗРАЇЛЕМ,
МАРОККО Й КАНАДОЮ ПОЗИТИВНО ВПЛИНЕ НА
УКРАЇНСЬКЕ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
01.02.2011
Створення Україною режиму вільної торгівлі з Ізраїлем, Марокко й Канадою
зробить найбільший позитивний вплив на українське сільське господарство. Про це
йдеться в матеріалах звіту Науково-дослідного інституту економіки при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) про оцінку наслідків створення зон вільної
торгівлі (ЗВТ) України з Марокко, Ізраїлем і Канадою. Відповідні переговори в уряді
мають намір завершити в поточному році.
Як випливає з матеріалів МЕРТ, у трьох країнах середня ставка на імпорт
аграрної продукції складає близько 20%. Найпростіше буде спростити режим
двосторонньої торгівлі з Марокко, оскільки, Україна має позитивне сальдо торгівлі із
цією країною по більшості ключових видів продукції, хоча тарифні ставки там у
середньому вище, ніж в Україні. Аналіз попиту на внутрішньому ринку Марокко
показує перспективи нарощування постачань українській продукції, що, відповідно,
приведе до появи в Україні 45 тис. нових робочих місць. У МЕРТ вважають, що Україні
вигідний режим вільної торгівлі з Ізраїлем лише в разі зниження цією країною ставок
на імпортну сільськогосподарську продукцію. У такому випадку Україна могла б
наростити експорт зернових, рослинного масла, насіння соняшнику, вершкового масла,
цукру й овочів, що приведе до створення в Україні 165 тис. робочих місць.
Канада активніше застосовує заборонні ставки мит на свійську птицю, молочні
продукти, рослинні масла, яйця, м'ясну й шоколадну продукцію, крупи й суміші. Тому
перспективи створення ЗВТ із Канадою безпосередньо залежать від зменшення мит для
українських продуктів харчування. Втім, оцінку ефективності скорочення мит досить
скромні – 4 тис. робочих місць, або прискорення річних темпів зростання ВВВ України
на 0,03%. Якщо зниження Україною мит на аграрну продукцію буде одностороннім,
наша галузь втратить до 10 тис. робочих місць. Зменшення імпортних ставок на
аграрну продукцію у вказаних країнах може суттєво збільшити об'єми українського
експорту, але цього буде складно добитися, - вважають експерти.
КоммерсантЪ-Украина
ВЕРХОВНА РАДА СКАСУВАЛА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
ЦУКРОМ
03.02.2011

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 3-ї Закону
"Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо ліцензування
оптової торгівлі цукром), передає кореспондент ІМК. Відповідний документ,
ініційований Кабінетом Міністрів України, підтримали 226 народних депутатів.
Документом виключено частини першу, другу і четверту із статті 3-ї чинного
закону щодо ліцензування оптової торгівлі цукром з метою зменшення видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Нормами, які скасовано, передбачалося, що у межах квоти "А" за заявками
підприємств, які займаються оптовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом
Міністрів України органом мали видаватися спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію
- 11 -
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цукру на ринку України з урахуванням квартальних і місячних обсягів. Оптова торгівля
цукром на внутрішньому ринку України мала здійснюватися суб'єктами
підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії), причому
кількість ліцензій на здійснення оптової торгівлі цукром не обмежувалася. Суб'єкти
підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мали право
одержувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, які мали спеціальні
дозволи (ліцензії) на здійснення оптової торгівлі цукром.
ІМК
МІНЕКОНОМІКИ ПРОПОНУЄ СКАСУВАТИ КВОТУВАННЯ КУКУРУДЗИ:
ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КМУ
03.02.2011
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує скасувати
квотування кукурудзи у поточному маркетинговому році. Про це свідчить проект
постанови Кабміну "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 2010 р. № 938".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 жовтня 2010 р. № 938
Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести зміну в додаток до постанови Кабінету Міністрів України 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 ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та
розподілу квот" (Офіційний вісник України, 2010 p., № 79, ст. 2795, № 86, ст. 3047, №
99, ст. 3522), виключивши таку позицію: "Кукурудза 1005 90 00 00 3000".
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
КВОТУВАННЯ
ЕКСПОРТУ
"УКРОЛІЯПРОМ"
03.02.2011

СОНЯШНИКОВОЇ

ОЛІЇ

НЕ

БУДЕ

-

Квотування експорту соняшникової олії з України не буде, вважає генеральний
директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук. Про це передає кореспондент ІА
«АПК-Інформ» із засідання ради директорів асоціації.
Повідомляється, що в меморандумі, підготовленому асоціацією «Укроліяпром» і
підписаному більшістю виробників рослинної олії, переробники висловлюють
готовність скоротити експорт олії щомісяця на 5%, тим самим збільшивши поставки на
внутрішній ринок.
Також наголошується, що влада наполягає на тому, щоб 30% підсоленого масла,
виробленого в Україні, знаходилося в т.зв. «соціальній групі» і коштувало 8-9 грн. /
літр.
Нагадаємо, що 21 січня Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив
справу проти ДП з ІІ "Сантрейд", ТОВ "Кернел-Трейд" і ЗАТ "Пологівський
маслоекстракційний завод" за ознаками зловживання монопольним становищем на
ринку соняшникової олії.
АПК-Інформ
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УРЯД ХОЧЕ МОНОПОЛІЮ НА ЕКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВА
07.02.2011
Держава перебирає на себе повноваження з експорту соціально значущих
сільськогосподарських продуктів, усуваючи посередників. Кабмін приготував чергову
ініціативу в галузі регулювання зовнішніх поставок, пише видання "Экономические
известия".
Законопроектом № 8053 вносяться зміни до закону "Про підтримку сільського
господарства України" щодо здійснення експорту об'єктів державного цінового
регулювання.
Змінюються лише дві статті закону, які повністю реформують зовнішню
торгівлю.
Статтею 2.5 вводиться поняття "держагент із забезпечення експорту". Він
визначається Кабміном на конкурсній основі і є держпідприємством або господарським
підприємством, у статутному капіталі якого є державна частка. Ця норма дозволяє в
якійсь мірі взяти участь бізнесу в боротьбі за статус держагента.
Стаття 16 законопроекту встановлює монопольне право держагента на
здійснення експорту. Конкурувати з ним можуть виключно сільгосптоваровиробники
об'єктів держрегулювання. Обсяги їх експорту не повинні перевищувати рівень
виробництва самих господарств. Це означає, що викуповувати продукцію інших
сільгоспвиробників з метою зовнішньої постачання їм не дозволяється.
Це право надається тільки держагенту. Природно, більшість виробників у цих
умовах будуть поставляти продукцію не самі, а перейдуть від спекулянтів до
держагента.
Це і буде монополізація ринку одним гравцем.
У 2010 році під держрегулювання потрапили пшениця, жито, ячмінь, молоко
сухе, масло вершкове, гречка, цукор.
Фактично, законопроект торкнеться всіх основних сфер АПК. Кожен рік уряд
переглядає перелік продуктів, які необхідно регулювати.
Враховуючи адміністративний тиск в цьому році на виробників соняшникової
олії з метою зниження цін, можна припустити, що незабаром і вартість цього продукту
буде регулюватися.
За оцінками експертів, у разі прийняття законопроекту № 8053, в руках Кабміну
опиниться торговельний оборот на суму 70 млрд. гривень.
Економічна правда
ЄВРОПА НАПОЛЯГАЄ НА СКАСУВАННІ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ
ПРОДУКТІВ
09.02.2011

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд України скасувати
постанову, яка вводить державну монополію на експорт аграрної продукції. Про це
повідомили в ЄБА.
Європейська Бізнес Асоціація закликала уряд скасувати постанову Кабінету
Міністрів України "Деякі питання укладання та реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів" N1254 від 13 грудня 2010 р, яке "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
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як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Адже номінально
вищезгадана постанова Кабінету Міністрів утворює 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 Ганна
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
N1877-IV, та 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, зазначених в
пункті, 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.
ЛІГАБізнесІнформ
ВНАСЛІДОК АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ДЕРЖАВОЮ
БОРОШНО МОЖЕ НЕЗАБАРОМ ПОДОРОЖЧАТИ
15.02.2011
Внаслідок подорожчання зерна й адміністративного стримання цін державою,
борошно в роздрібній торгівлі може незабаром істотно додати в ціні. Таку думку
висловив кореспондентові ЛІГАБізнесІнформ начальник відділу з питань АПК ДП
"Держзовнішінформ" Олександр Одосій.
З вересня 2010 року ціни на зерно, зокрема, на продовольчу пшеницю, суттєво
зросли. Так, якщо ціна на пшеницю 2 класу ще в серпні складала близько 1550-1600
грн./т (на умовах СРТ - доставлено на завод), то на початку лютого 2011 р. цей
показник склав близько 1900- 2000 грн./т (+24%); приблизно настільки ж подорожчала і
пшениця 3 класу.
Проте на сьогоднішній день українським виробникам борошна не дають
можливості підняти ціни на їх продукцію, заклавши собівартість виробництва в ціну
готової продукції, що виросла, - уряд всіляко стримує зростання цін на продукти
харчування, зокрема – на борошно, - сказав А.Одосій.
www.liga.net
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УХВАЛЕНО ЗАКОН ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ НАСІННЯ ЗА СХЕМАМИ ОЕСР,
ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ ЧЛЕНИ СОТ
17.02.2011
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Верховна Рада України 15 лютого ухвалила Закон "Про приєднання України до
Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації
насіння кукурудзи і сорго Організації економічного співробітництва і розвитку".
Законодавчий акт передбачає правове регулювання питання про приєднання
України до схеми сортової сертифікації насіння зернових культур і схеми сортової
сертифікації насіння кукурудзи і сорго Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР), призначених для міжнародної торгівлі.
Сертифікація насіння за схемами ОЕСР, яка розповсюджується на державичлени цієї організації, членів ООН і СОТ, що приєдналися до схем, і надання єдиних
сортових документів на насіння надасть Україні можливість інтегруватися в
Європейську маркетингову мережу насіння на рівноправних умовах та брати участь у
міжнародній торгівлі насінням.
ЄС хоче запровадити 50% мито на певні товари українського виробництва,
зокрема, ідеться про цукерки. У Брюсселі непокояться, що українські кулінарні вироби
складуть конкуренцію солодощам, виробленим у Євросоюзі. Втім Київ на такі умови не
погоджується, оскільки це може боляче вдарити по кондитерській галузі, де працюють
300 тисяч українців. Про це пише Deutsche Welle, яке посилається на дипломатичні
джерела в Брюсселі.
У Брюсселі вважають, що українська кондитерська галузь є добре
модернізованою та конкурентноздатною, пише видання. Під час переговорів українська
сторона намагалася переконати представників ЄС у тому, що українські цукерки не
будуть конкурувати з відомими бельгійськими виробниками шоколаду. Оскільки
продукти з Бельгії та України відрізняються як за якістю, так і за ціною. Втім,
переговірники від Євросоюзу продовжують наполягати на запровадженні мита. За
їхніми словами, до України висувають такі саме вимоги, як і до інших держав.
http://www.agroua.net
УКРАЇНА В ПЕРЕГОВОРАХ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПРО СТВОРЕННЯ
ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОПОНУЄ ЗБІЛЬШИТИ КВОТИ НА ЕКСПОРТ
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ У КРАЇНИ ЄС
22.02.2011
Україна в переговорах з Європейським Союзом про створення зони вільної
торгівлі пропонує збільшити пропоновані квоти на експорт у країни ЄС
сільгосппродукції й надалі щорічно збільшувати їх, аж до повної відміни. Як передає
кореспондент УНІАН, про це повідомив Прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході
зустрічі із представниками Європейської Бізнес Асоціації. Він підкреслив, що розміри
квот на сільгосппродукцію, які пропонує ЄС, для України дуже малі. Наприклад,
відзначив Прем'єр, на свинину пропонується квота 1 тис. тонн, на зерно – 20 тис. тонн.
«Ми повинні знайти компроміс. Ми цей компроміс пропонуємо нашим
партнерам. Добре, якщо ви зараз рахуєте квоти чимось обов'язковим і неминучим, хоча
від нас добиваються відсутності квот, давайте встановимо їх нормальними,
сприяючими вільній торгівлі, і встановимо перехідний період. Скажімо, років 10,
протягом яких ми взагалі підемо від квотного принципу. Щороку цю квоту
збільшуватимемо й дійдемо до того, коли вона втратить усякий сенс. Розумна
пропозиція? На наш погляд, розумна», - сказав М.Азаров.
http://economics.unian.net
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ПОСОЛ ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ ЗАЯВИВ, ЩО ЄВРОСОЮЗ ВВАЖАЄ
НЕОБҐРУНТОВАНИМИ УКРАЇНСЬКІ ВИМОГИ ЗА ОБСЯГАМИ КВОТ НА
ЕКСПОРТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ
В
РАМКАХ
ПЕРЕГОВОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ЗВТ
26.02.2011
Посол Франції в Україні Жак Фор заявив, що Євросоюз вважає
необґрунтованими
українські
вимоги
за
обсягами
квот
на
експорт
сільськогосподарської продукції в рамках переговорів про створення зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС.
"Пропозиції, сформульовані Єврокомісією в рамках переговорного процесу з
Україною, дуже щедрі. Вони покривають більше 90% української економіки .... У той
же час будь-які переговори економічного характеру повинні базуватися на існуючих
торгових потоках і обсягах, а не на фантазіях і теоретичних припущеннях ... Нам не
зовсім зрозуміла позиція, з якою сьогодні виступає українська сторона, запитуючи
квоти на експорт сільськогосподарської продукції, які абсолютно не відповідають тим
обсягам, які мали місце протягом останніх років", - сказав посол в інтерв'ю.
За словами Фора, "ті квоти, які сьогодні критикуються як українськими офіційними
органами, так і деякими ЗМІ, значно перевищують обсяги експорту, що реалізуються
вашою країною в останні роки".
Дипломат зазначив, що у всіх угодах про зону вільної торгівлі, укладених ЄС з
іншими партнерами, фігурує положення про перегляд, яке передбачає можливість
зміни відповідних квот, якщо обсяг торгівлі збільшується.
"У підсумку нинішня українська позиція призводить до того, що конкретна
сфера - агробізнес - сьогодні стає не чинником подальшого просування переговорів, а
навпаки, блокує їх на шкоду іншим сферам і іншим секторам економіки, зокрема
промисловому, перешкоджає залученню іноземних інвестицій, необхідних для
подальшої модернізації економічного потенціалу країни ", - заявив посол Франції.
http://www.gazetavv.com
В УКРАЇНІ ВСТУПИВ В СИЛУ ЗАКОН
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЦУКРОМ
24.02.2011

ЩОДО

СКАСУВАННЯ

В Україні вступив в силу закон щодо скасування ліцензування оптової торгівлі
цукром. Закон опубліковано у виданні "Урядовий кур'єр".
Нагадаємо, документом виключено частини першу, другу і четверту із статті 3
чинного закону щодо ліцензування оптової торгівлі цукром з метою зменшення видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Нормами, які скасовано, передбачалося, що у межах квоти "А" за заявками
підприємств, які займаються оптовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом
міністрів України органом мали видаватися спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію
цукру на ринку України з урахуванням квартальних і місячних обсягів. Оптова торгівля
цукром на внутрішньому ринку України мала здійснюватися суб'єктами
підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії), причому
кількість ліцензій на здійснення оптової торгівлі цукром не обмежувалася. Суб'єкти
підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мали право
одержувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, які мали спеціальні
дозволи (ліцензії) на здійснення оптової торгівлі цукром.
Нагадаємо, 3 лютого 2011 р. Верховна Рада України (ВР) ухвалила у другому
читанні та в цілому законопроект "Про внесення зміни до статті 3 закону "Про
державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо ліцензування оптової
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торгівлі цукром). Відповідний проект, ініційований Кабінетом міністрів України,
підтримали 226 народних депутатів.
Відзначимо, в кінці грудня 2010 р. ВР зобов'язала декларувати залишки цукру
всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності. У разі
ненадання або невчасного надання суб'єктами підприємницької діяльності декларації
про обсяг цукру, що знаходиться в їх власності або вказівка в декларації неповних або
недостовірних даних, з таких суб'єктів стягується штраф в розмірі від 10 до 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, АМКУ зобов'язав суб'єктів господарювання, що працюють на ринку
цукру, привести відпускні оптові і роздрібні ціни до економічно обґрунтованого рівня.
Вимоги охопили 8 груп цукрових заводів, 11 виробників цукру, не інтегрованих в
групи, 9 крупних оптових постачальників і 8 найбільших торгових мереж. Комітет
попередив торгові мережі про неприпустимість збільшення рівня торгової надбавки і
створення дефіциту вагового цукру через повний перехід на реалізацію фасованого
цукру.
РБК-Украина

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року
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4. ПОДІЇ, ФАКТИ
28.02.2011
МінАПіП пропонує внести зміни до Податкового кодексу України щодо операцій з
торгівлі насінням для сівби
Міністерство аграрної політики і продовольства України (МінАПіП) пропонує
внести зміни до Податкового кодексу України. Відповідний проект закону
опублікований на офіційному сайті відомства.
Як говориться в пояснювальній записці до документу, законопроект розроблено
МінАПіП для врегулювання оподаткування діяльності учасників трейдерської
діяльності на ринку сільськогосподарської продукції і ключових експортерів такої
продукції, а також у зв'язку з тим, що до товарних позицій 1001-1005, 1007-1008 і 12051206 відносяться не тільки товари, призначені для споживання або подальшої
промислової переробки, але також і насіння для сівби основних сільськогосподарських
культур, що є основною сировиною для всіх сільгоспвиробників, і торгівля якими
також складає дуже значний внутрішній ринок в межах України.
Тобто, з прийняттям Податкового кодексу України з 1 січня 2011 р. фактично
введені нові правила оподаткування операцій з торгівлі насінням для сівби:
• імпорт насіння і подальший продаж імпортних насіння для сівби звільняються
від оподаткування ПДВ, крім їх першої поставки сільськогосподарськими
підприємствами;
• імпортери і торгові посередники, що займаються купівлею-продажем насіння
для сівби, втрачають право на податковий кредит з ПДВ, сплачений постачальникам від
вартості витрат на ведення бізнесу з торгівлі насінням для сівби, що збільшує ціни
продажу насіння кінцевим споживачам (сільськогосподарським підприємствам);
• виробництво насіння для сівби в Україні обкладається ПДВ у їх першого
виробника на загальних підставах. У той же час, у разі продажу насіння через торгових
посередників (мережа дистрибуції) у межах України, право на відшкодування ПДВ
втрачається вже у першого посередника, і кінцевий споживач отримує насіння від
посередників вже за ціною з урахуванням 20% ПДВ, що значно вище ціни
імпортованих насіння.
Таким чином, встановлений порядок призведе до дуже тяжких економічних
наслідків для сільського господарства і ринку товарів для сільськогосподарських
виробників.
Так, головною метою даного законопроекту є запобігання негативних наслідків
для насіннєвої галузі України, які виникли у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу
України.
"Шляхом внесення змін до чинного закону Україна стане можливим зниження
ціни на вироблені в Україну насіння і можливість вітчизняної галузі насінництва на
рівних конкурувати з іноземними аналогами", - йдеться в законопроекті.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
28.02.2011
Інвестори розглядають можливість повного виходу з АПК України - МВФ, СБ,
ЄБРР
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У разі прийняття законопроекту № 8053, який був поданий на розгляд ВРУ 2
лютого 2011 і яким пропонується внести зміни до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України", буде створена державна монополія на
експорт зерна з України, що призведе до фактичного усунення приватних
зернотрейдерів з ринку. Про це йдеться в листі Міжнародного валютного фонду,
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Світового банку та Європейського банку Реконструкції та Розвитку спрямованого
прем'єр-міністру України М. Азарову та міністру аграрної політики і продовольства М.
Присяжнюку, текст якого опублікований на сайті УЗА.
У листі наголошується, що трейдери, які ведуть діяльність в Україні, вже і так
значно постраждали від введення квот. "Вищевказаний законопроект посилає негативні
сигнали інвесторам, які розглядають можливість довгострокових інвестицій у
виробництво і переробку зернових, а також важливу зернову інфраструктуру.
Внаслідок чого довіра до українського інвестиційного клімату помітно знижується, і
ціла низка існуючих або потенційних клієнтів наших організацій вже призупиняє
реалізацію інвестиційних програм. Деякі з них розглядають можливість повного виходу
з України ", - йдеться в заяві МВФ, СБ і ЄБРР.
Представники даних організацій настійно просять уряд України ще раз
проаналізувати можливості наслідків прийняття цього законопроекту. "Україна
сьогодні має унікальну можливість стати одним з основних постачальників
продовольства у світі, але для цього зерновому сектору необхідний приплив значних
обсягів довгострокового приватного капіталу", - повідомляється в листі.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.02.2011
Народні депутати України пропонують скасувати квотування експорту зернових
Народні депутати внесли на розгляд ВРУ проект постанови № 8153 від
23.02.2011 р. "Про невідкладні заходи щодо посилення державної підтримки розвитку
сільського господарства на ринкових засадах та забезпечення продовольчої безпеки
держави".
Автори документа пропонують у визначені терміни забезпечити здійснення
Аграрним фондом, Державним агентством резерву України, ДАК "Хліб України"
прямих і форвардних закупівель у вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської
продукції для внутрішніх потреб, в тому числі - продовольчої пшениці, кукурудзи,
гречки, вершкового масла, а також прийняти інші ринкові заходи, спрямовані на
недопущення сплеску цін і дефіциту сільськогосподарської продукції на внутрішньому
ринку.
Крім того, проектом постанови пропонується в двотижневий термін з дня
прийняття цього документа скасувати нормативно-правові акти КМУ та забезпечити
скасування нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади,
якими встановлюється заборона, квотування та інші обмеження щодо вільного
експорту зерна понад обсяги внутрішнього споживання.
Також пропонується до 1 квітня 2011 розробити та затвердити порядок виплати
адресних дотацій на 1 га посівів виробникам гречки, цукрових буряків, інших
сільськогосподарських культур, по яких у 2010-2011 рр.. спостерігалися різкі цінові
коливання, випадки браку товару або обмеження його продажу в роздрібній
торговельній мережі.
Проект постанови також містить рекомендації щодо збільшення фінансування
агропромислового комплексу з державного бюджету, зокрема, на здешевлення для
аграріїв кредитів - до 1,8 млрд. грн., часткову компенсацію вартості сільгосптехніки до 160 млн. грн., виплату бюджетних дотацій у галузі тваринництва та рослинництва до 2 млрд. грн., підтримку виробництва цукрових буряків - до 300 млн. грн. і т. д.
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року
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25.02.2011
КМУ дозволив Аграрному фонду авансом до року оплачувати форвардні закупівлі
зерна
Кабінет Міністрів України дозволив Аграрному фонду оплачувати форвардні
закупівлі зерна авансом до року. Відповідну постанову № 130 від 23 лютого 2011
розміщено на сайті уряду.
Документом вносяться зміни до постанови № 1404 від 9 жовтня 2006 р., згідно з
яким у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники
можуть передбачати, відповідно до належним чином оформленого рішення головного
розпорядника бюджетних коштів, попередню оплату, у разі закупівлі на термін не
більше одного року.
Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України М. Азаров 16 лютого 2011
висловив стурбованість тим, що Аграрний фонд затримує роботу з проведення
форвардних закупівель аграрної продукції. 8 лютого міністр аграрної політики і
продовольства М. Присяжнюк заявив, що Аграрний фонд України отримав 1,5 млрд.
грн. для форвардних закупівель.
"Ми додатково виділили 5 млрд. грн. Аграрному фонду для форвардних
закупівель зерна, з них 1,5 млрд. грн. він вже отримав", - сказав міністр. За його
словами, крім зерна Аграрний фонд буде закуповувати сухе молоко, вершкове масло,
гречку і в трохи менших обсягах кукурудзу і овес.
«УНІАН»
24.02.2011
КМУ має намір виділити частину зерна з Держрезерву на виробництво масових
сортів хліба
Кабінет Міністрів України має намір виділити частину зерна з Держрезерву на
виробництво масових сортів хліба. Про це 23 лютого 2011 заявив прем'єр-міністр
України М. Азаров, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів України.
"Для насичення внутрішнього ринку борошном і хлібом масових сортів,
сьогодні на засіданні ми приймемо рішення про переробку частини зерна державного
резерву в борошно з наступною реалізацією її пекарським підприємствам", - сказав М.
Азаров.
Він зазначив, що такий механізм реалізації зерна унеможливить його
перепродаж та забезпечить потреби пекарських підприємств усіх регіонів України
борошном за оптимальними цінами. "І стабілізує ситуацію на споживчому ринку", додав прем'єр-міністр.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
24.02.2011
Держкомветмедицини України вніс зміни у ветеринарні і санітарні вимоги до
прийому молока від населення

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року

Прес-служба ВРУ опублікувала на своєму сайті наказ Держкомветмедицини №
548 від 09.12.2010 р. "Про внесення змін до ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів
закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах
населення".
Згідно з наказом № 548, вносяться зміни до наказу Державного департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України № 18 від 21.03.2002 р.
"Про затвердження ветеринарних і санітарних вимог до пунктів закупівлі молока від
тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення". Так, слова
"особисті підсобні господарства населення" замінюються словами "особисті селянські
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господарства", а слова "ветеринарні паспорти" замінено словами "ветеринарні картки
до паспортів великої рогатої худоби".
Крім того, в документі наголошується, що в пункті прийому молока повинні
знати інформацію про господарства, в яких члени сім'ї хворі на туберкульоз або інші
антропозоонові хвороби.
Також у документі говориться, що державна установа ветеринарної медицини, у
зоні діяльності якого є пункт прийому молока, після кожного проведеного дослідження
подає до пункту прийому перелік особистих селянських господарств (власників
тварин), тварин, які реагують на внутрішньошкірне введення туберкуліну,
серопозитивних на лейкоз і т . д., із зазначенням ідентифікаційних номерів таких
тварин. Забороняється приймати молоко від хворих тварин або підозрюваних у
захворюванні.
Результати досліджень повідомляються власникам молока та спеціалісту
ветеринарної медицини, який обслуговує пункт прийому. У разі отримання
незадовільних результатів - прийом молока від таких господарств-постачальників
забороняється, про що робиться відмітка у графі "Примітка" журналу обліку
досліджень якості сирого товарного молока. Даний журнал зберігається на пункті
заготівлі молока, його листи нумерують, шнурують і скріплюють печаткою державної
установи ветеринарної медицини, яка здійснює державний ветеринарно-санітарний
нагляд за діяльністю пункту.
Наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування
Інформаційна компанія "ПроАгро"
23.02.2011
КМУ не готовий до автоматичного відшкодування ПДВ з 1 березня 2011
Виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ при Президентові
України, перший заступник міністра фінансів А. Мярковський оголосив відразу дві
"хороші" новини для бізнесу: по-перше, податкові органи не будуть до 01.03.2011 р.
готові здійснювати автоматичне відшкодування ПДВ, так як ще не впроваджена
відповідна нормативна база, а по-друге, малий бізнес чекають так звані
"ризикоорієнтовані" перевірки, методику яких якраз розробляють.
Що стосується першого кварталу, то до 1 квітня 2011 р. планується завершити
процес з відшкодування простроченої заборгованості з ПДВ (оцінюється в 900 млн.
грн.).
Варто нагадати, що за оперативними даними Державної податкової служби,
відшкодування ПДВ за період з початку 2011 р. по 18.02.2011 р. склало 3,1 млрд. грн
«Профі-Ньюс»
23.02.2011
СП "Нібулон" практично заморозило будівництво зернових терміналів в Україні

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року

ТОВ СП "Нібулон" практично заморозило будівництво зернових терміналів в
Україні. Про це повідомив заступник генерального директора компанії з будівництва С.
Бесєдін. За його словами, сьогодні компанія добудовує зерновий термінал в Новій
Одесі і поки що більше ніде нічого не будує.
"На сьогодні ми практично все заморозили і не будуємо", - сказав С. Бесєдін.
При цьому він висловив думку, що в країні діє непродумана політика на ринку зерна з
обмеження експорту. "Ми чекаємо на отримання квоти на вивіз продукції. Будемо
продавати, і будемо будуватися", - говорить С. Бесєдін.
ТОВ
СП
"Нібулон"
спільне
українсько-угорсько-англійське
сільськогосподарське підприємство, створене в 1991 р. є одним з найбільших
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сільськогосподарських товаровиробників в Україні та зернотрейдером. Підприємство
має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє понад 70 тис. га землі.
У 2009 р. "Нібулон" почав реалізацію інвестиційного проекту з будівництва
семи елеваторів, загальна потужність яких перевищить 250 тис. т, створення власного
флоту дедвейтом 100 тис. т і будівництва буксирів.
У 2008/09 МР компанія експортувала 4,6 млн. т зернових і олійних культур, в
2009/210 МР - 4,8 млн. т.
«УНІАН»
23.02.2011
В. Янукович доручив відкрити в Україну до осені 2011 р. п'ять оптових
сільськогосподарських ринків
Восени 2011 р. в Україні повинні бути відкриті п'ять оптових
сільськогосподарських ринків в обласних центрах. Про це заявив 22 лютого 2011
Президент України В. Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ.
"До кінця року під контролем уряду, зусиллями місцевої влади і приватного
бізнесу, має бути створено п'ять оптових ринків сільськогосподарської продукції - в
Донецьку, Львові, Запоріжжі, Харкові та Києві. Я знаю, що працюють і в інших
регіонах, тому, Микола Володимирович (Міністр агрополітики та продовольства М.
Присяжнюк, - ред.), я чекаю від вас конкретних кроків і вирішення цього питання,
умовно кажучи, до кінця літа, щоб оптові ринки почали працювати вже восени, сто
відсотків, які заплановані. Чекаю вашого звіту " , - сказав президент.
Нагадаємо, 22 грудня 2011 р. в рамках програми проведення всеукраїнської
наради
з
реалізації
держпрограми
розвитку
мережі
оптового
ринку
сільськогосподарської продукції (ОРСП) в 2010 р., ініційованої Кабінетом Міністрів
України та прийнятої до виконання Міністерством АПК, була закладена капсула нового
оптового ринку сільгосппродукції "Столичний ". Ринок буде розміщено в районі
Окружної дороги біля Києва на земельній ділянці загальною площею 160 га.
Передбачається, що перша черга ринку почне працювати влітку 2011 р. і надасть
можливість реалізовувати свою продукцію українським фермерським господарствам.
Зокрема, в Україні планується створити мережу з 10 оптових ринків
сільгосппродукції. У рамках першого етапу реалізації програми планується звести 6
ОРСП, для яких вже складено план будівництва та визначено джерела фінансування.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
22.02.2011
КМУ може збільшити квоти на експорт пшениці на 500-800 тис. т до кінця 2010/11
МР

Випуск
№45 (34)
25 лютого
2011 року

Кабінет Міністрів України може збільшити квоти на експорт пшениці на 500-800
тис. т до кінця 2010/11 МР. Про це повідомив міністр аграрної політики і
продовольства України М. Присяжнюк.
"У нас якась проблема, у нас по залишках задекларовано десь близько 21 млн. т
зернових, і з них близько 10 млн. т знаходяться у населення, тобто нам сьогодні
потрібно перевірити, яка фактична наявність цих зернових. Якщо підтвердяться запаси
(зерна, яке зберігається не на сертифікованих елеваторах), то ми можемо збільшити
квоти на експорт кукурудзи на 2-2,5 млн. т і експорт пшениці - на рівні 500-800 тис. т ",
- заявив М. Присяжнюк.
«РБК-Україна»
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22.02.2011
Комітет ВР України з питань аграрної політики рекомендує парламенту прийняти
проект постанови щодо права власності на землю
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує
парламенту прийняти проект постанови про заходи щодо реалізації громадянами
України конституційного права власності на землю.
Так, проектом постанови № 8044 пропонується "забезпечення і захист
конституційного права власності громадян України на землю одним з головних
пріоритетів у діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування".
Голова комітету Г. Калетнік наголосив на необхідності прискорення підготовки
та внесення на розгляд Верховної Ради низки законопроектів, спрямованих на
своєчасне проведення земельної реформи, належне правове врегулювання відносин у
сфері використання земельних ресурсів та забезпечення реалізації громадянами
України гарантованого Конституцією права власності на землю, зокрема, щодо
забезпечення прав громадян України на безоплатну приватизацію земельних ділянок,
права громадян України на отримання земельної частки (паю); спрощення процедури
розмежування земель державної та комунальної власності; попередження корупційних
діянь та хабарництва у сфері земельних відносин, створення та функціонування
повноцінного ринку землі в Україні.
Згідно з проектом постанови, Президенту України планується запропонувати "з
урахуванням особливостей нинішнього етапу земельної реформи в державі вжити
додаткових заходів щодо забезпечення реалізації громадянами України гарантованого
Конституцією України права власності на землю, перш за все, для вирішення однієї з
найболючіших суспільних проблем - подолання бідності".
На думку членів комітету, уряд країни має до 1 липня 2011 р. розробити та
затвердити Державну цільову програму, що передбачає комплекс заходів щодо
належного забезпечення реалізації громадянами України конституційного права
власності на землю. Кабінету Міністрів пропонується також забезпечити фінансування
заходів, пов'язаних з проведенням в України земельної реформи, інвентаризації
земельного фонду та формуванням прозорого ринку землі в 2012-2020 рр..
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.02.2011
МінАПіП Україні встановило мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на
об'єкти державного цінового регулювання в 2011/12 МР
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МінАПіП встановило мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об'єкти
державного цінового регулювання в 2011/12 МР. Відповідний наказ № 17 від 10 лютого
2011 р. "Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у
2011/12 маркетинговому році" опублікований на офіційному сайті Верховної Ради
України.
Згідно з документом, мінімальна та максимальна ціна на пшеницю м'яку групи
"А" становить:
• 1 класу - 1979,00 і 2454,00 грн. / Т,
• 2 класу - 1792,00 і 2222,00 грн. / Т,
• 3 класу - 1683,00 і 2087,00 грн / тонна.
Мінімальна і максимальна ціна на пшеницю м'яку групи "Б" становить:
• 4 класу - 1612,00 і 1999,00 грн. / Т,
• 5 класу - 1568,00 і 1944,00 грн / тонна.
Мінімальна і максимальна ціна на пшеницю м'яку 6 класу становить 1523,00 і
1889,00 грн / тонна.
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Мінімальна і максимальна ціна на пшеницю тверду становить:
• 1 класу - 2114,00 і 2621,00 грн. / Т,
• 2 класу - 1858,00 і 2304,00 грн. / Т,
• 3 класу - 1746,00 і 2165,00 грн. / Т,
• 4 класу - 1719,00 і 2132,00 грн. / Т,
• 5 класу - 1462,00 і 1813,00 грн / тонна.
Мінімальна і максимальна ціна на жито (озиму, яру) становить:
• 1 класу - 1582,00 і 1962,00 грн. / Т,
• 2 класу - 1513,00 і 1876,00 грн. / Т,
• 3 класу - 1447,00 і 1794,00 грн / тонна.
Мінімальна і максимальна ціна на ячмінь становить:
• 1 класу (для продовольчих класів) - 1728,00 і 2143,00 грн. / Т,
• 2 класу (для виробництва солоду) - 1702,00 і 2110,00 грн. / Т,
• 3 класу (для кормових цілей) - 1670,00 і 2071,00 грн / тонна.
Мінімальна і максимальна ціна на кукурудзу становить:
• для продуктів дитячого харчування - 1709,00 і 2119,00 грн. / Т,
• для харчових концентратів і продуктів - 1611,00 і 1998,00 грн. / Т,
• для виробництва крупи та борошна - 1556,00 і 1929,00 грн. / Т,
• для виробництва крохмалю і патоки - 1556,00 і 1929,00 грн. / Т,
• для кормових потреб - 1500,00 і 1860,00 грн / тонна.
Мінімальна і максимальна ціна на гречку становить 6750,00 грн. / Т і 8370,00
грн. / Т, цукор-пісок (буряковий) - 7100,00 і 8100 грн / тонна.
Мінімальна і максимальна ціна на молоко сухе складає 35000 і 40000 грн. / Т, на
масло вершкове - 42000 і 50000 грн. / Т, відповідно.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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 24 лютого експерт ІРАР, член-кореспондент НАН України Осташко Т.О.
виступила на Колегії МінАП на тему: «Можливості використання захисних
заходів СОТ для свинини».
 «Примара земельного ринку» - статтю з такою назвою надруковано у лютневому
числі журналу The Ukrainian Farmer, автором якої є заступник директора ІРАР
Корінець Р.Я.
 24 лютого 2011 року участь у роботі розширеного засідання Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин прийняв
заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. На засіданні було обговорено питання
законодавчого врегулювання земельної реформи. Засідання було проведено в
контексті підготовки до парламентських слухань на тему: "Земля в українській
долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин
та практика його реалізації", які відповідно до Постанови Верховної Ради
України № 2922-17 від 13.01.2011 р. мають відбутися 23 березня 2011 року.
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5. ПОДІЇ ІРАР
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6. БЕЗ КОМЕНТАРІВ
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