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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 березня 2011 р. № 219
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, збереження,
відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет
Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та
забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, що додається.
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної
реформи, збереження, відтворення та забезпечення
раціонального використання земельних ресурсів
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному
бюджеті Міністерству аграрної політики та продовольства за програмами “Проведення
земельної реформи” і “Збереження, відтворення та забезпечення раціонального
використання земельних ресурсів” (далі — бюджетні кошти).
2. Відповідальним виконавцем бюджетних програм є Державне агентство земельних
ресурсів, яке згідно з планами заходів з проведення земельної реформи, збереження,
відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (далі —
заходи) здійснює розподіл бюджетних коштів.
3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є територіальні органи
Державного агентства земельних ресурсів.
4. Бюджетні кошти використовуються відповідно до переліку робіт згідно з додатком з
урахуванням таких пріоритетних напрямів, на реалізацію яких виділяється не менш як
80 відсотків загального обсягу коштів:
демаркація державного кордону;
виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на
право постійного користування земельною ділянкою;
проведення нормативної грошової оцінки земель;
розмежування земель державної та комунальної власності;
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ведення державного земельного кадастру;
проведення інвентаризації земель;
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проведення вишукувальних робіт, розроблення проектної документації на землях
державної власності, здійснення будівництва і реконструкції протиерозійних
гідротехнічних споруд, поліпшення малопродуктивних угідь та рекультивації
порушених земель.
5. Визначення обсягів фінансування заходів здійснюється:
за бюджетною програмою “Проведення земельної реформи” — згідно з пропозиціями
територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів;
за бюджетною програмою “Збереження, відтворення та забезпечення раціонального
використання земельних ресурсів” — відповідно до затвердженої проектнокошторисної документації, розробленої згідно з вимогами нормативних документів
(державних стандартів, технічних умов, державних будівельних норм та інших
установлених законодавством норм і правил).
6. Зведений план заходів затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства
за погодженням з Мінфіном.
7. Державне агентство земельних ресурсів доводить в установленому порядку до відома
його територіальних органів відомості про обсяги фінансування заходів на відповідний
період, на підставі яких такі органи розробляють плани заходів, що затверджуються
зазначеним Агентством.
8. Розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між територіальними органами здійснює
Державне агентство земельних ресурсів та затверджує Міністерство аграрної політики
та продовольства.
9. Бюджетні кошти використовуються територіальними органами Державного
агентства земельних ресурсів у поточному бюджетному періоді насамперед для
погашення кредиторської заборгованості за минулі роки, взятої на облік в органах
Державної казначейської служби.
10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в
установленому законом порядку.
11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані
(створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік
бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби та проведення
операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
12. Складення та подання звітів про виконання бюджетних програм, фінансової і
бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх
цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
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ПЕРЕЛІК
робіт з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення
раціонального використання земельних ресурсів
1. Розроблення проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій.
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2. Розмежування земель державної та комунальної власності.
3. Науково-технічні розробки, інформаційно-методичне забезпечення у сфері
регулювання земельних відносин і розроблення проектів нормативно-правових актів.
4. Оновлення планово-картографічних матеріалів.
5. Демаркація державного кордону.
6. Ведення державного земельного кадастру.
7. Проведення інвентаризації земель.
8. Проведення нормативної грошової оцінки земель.
9. Виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та на
право постійного користування земельною ділянкою.
10. Проведення вишукувальних робіт, розроблення проектної документації на землях
державної власності, здійснення будівництва і реконструкції протиерозійних
гідротехнічних споруд, консервації деградованих і малопродуктивних угідь,
поліпшення малопродуктивних угідь та рекультивації порушених земель.
11. Коригування матеріалів,
обстеження ґрунтів.

одержаних

за

результатами

крупномасштабного
http://www.kmu.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 березня 2011 р. № 224
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 1997 р. № 859
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р. № 859
(859-97-п) "Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і
порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва" зміни, що
додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 1997 р. № 859 ( 859-97-п )
1. У постанові ( 859-97-п ):
1) вступну частину викласти в такій редакції:
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"Відповідно до пункту 154.2 статті 154 Податкового кодексу України ( 2755-17 )
Кабінет Міністрів України постановляє:";
2) у постановляючій частині:
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в абзаці другому слова "Міністерству аграрної політики" замінити
"Міністерству аграрної політики та продовольства";
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словами

доповнити постановляючу частину абзацом такого змісту:
"Термін "дитяче харчування" у згаданому переліку вживається у значенні, наведеному
у Законі України "Про дитяче харчування" (142-16 ).".
2. У переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва,
прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється
від оподаткування, затвердженому зазначеною постановою ( 859-97-п ):
1) розділ "Сухі продукти для догодовування і харчування малюків на молочній і
зерновій основі" доповнити такими позиціями:
"Концентрати харчові. Каші
швидкого приготування на основі
зернових екструдованих
продуктів для дитячого
і дієтичного харчування

ТУ У 15.8-14354983-014-2003

Каші сухі на зерновій основі
для дитячого харчування

ТУ У 15.8-31760036-038:2007

2) у розділі "Рідкі та пастоподібні молочні продукти":
доповнити розділ такими позиціями:
"Продукти для спеціального
дієтичного споживання та для
дитячого харчування. Молоко
питне вітамінізоване

ТУ У 15.8-21604587-002-2002

Молоко питне для дитячого
харчування, для дітей
дошкільного та шкільного віку

ТУ У 15.8-23063575-010:2008

Каші молочні рідкі для дитячого
та дієтичного харчування

ТУ У 15.8-22696568-010:2009

Продукти кисломолочні для
дитячого харчування

ТУ У 24361046.004-2001

Молоко стерилізоване для
дитячого харчування

ТУ У 15.8-22696568-001-2002

Кефір і напої кефірні для
дитячого харчування

ТУ У 15.8-22696568-002-2002

Сир дитячий

ТУ У 15.8-22696568.003-2002

Вершки дитячі

ТУ У 15.8.22696568-004-2002
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Сметанка для дитячого
харчування

ТУ У 15.8-22696568-005-2002

Продукти для спеціального
дієтичного споживання та для
дитячого харчування. Кефіри
вітамінізовані. Продукти
кефірні вітамінізовані

ТУ У 15.8-21604587-003-2003

Продукти для спеціального
дієтичного споживання та для
дитячого харчування. Йогурти
вітамінізовані

ТУ У 15.8-21604587-009:2008

Масло вершкове екстра для
дитячого харчування

ТУ У 15.8-22696568-009:2008

Продукти функціональні харчові.
Продукти кисломолочні "Наріне"
для дитячого харчування

ТУ У 15.8-31772979 004:2008

Продукти харчові для
спеціального дієтичного
споживання. Йогурти
для дитячого
харчування "Вітамінна абетка"

ТУ У 15.8-21571406-011:2008

виключити такі позиції:
"Молоко стерилізоване для
харчування дітей після трьох
років

ТУ У 15.8-00445771-013:2006

"Кефіри вітамінізовані.
Продукти дитячого та
оздоровчого харчування

ТУ 15.8-21604587-003-2003

Продукти дитячого та
оздоровчого харчування. Молоко
питне вітамінізоване

ТУ 15.8-21604587-002-2002

3) у розділі "Консерви для дитячого харчування з овочів та фруктів":
доповнити розділ такими позиціями:
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"Настої плодові для дитячого
харчування

ТУ 15.8-22696568-008:2007

Продукти харчові для
спеціального дієтичного
споживання - "Фіточаї" продукти дитячого харчування
Консерви фруктові та овочеві з

ТУ 15.8-13596193-011:2009

ТУ 46.72 - України 23-93
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патокою і молочно-білковими
добавками для дитячого
харчування
Вода питна дитяча

ТУ У 15.9-35233190-004:2009

виключити такі позиції:
"Соки фруктові та овочеві
відновлені

ТУ У 21571406.001-2000

"Консерви. Коктейлі фруктові та
овоче-фруктові для
профілактичного харчування
вагітних жінок та матерівгодувальниць

ТУ У 15.8-26303655-027-2004

"Коктейлі для дитячого
харчування

ТУ 10.03.793-89

Консерви фруктові та овочефруктові для профілактичного
харчування вагітних жінок,
матерів-годувальниць та дітей
раннього віку

ТУ У 46.72.085-95

3. У пункті 1 Порядку віднесення до продукції власного виробництва
спеціальних продуктів дитячого харчування, затвердженого зазначеною ( 859-97-п
) постановою, слова і цифри "пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" замінити словами і цифрами "пункту 154.2
статті 154 Податкового кодексу України" ( 2755-17 )".
http://www.kmu.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення
«Податкового кодексу України» (щодо оподаткування насіння
сільськогосподарських культур).»
Номер, дата реєстрації: 8213 від 11.03.2011
Ініціатор: Народний депутат України Терещук С.М.
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.
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.
http://zakon.rada.gov.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
12.03.2011
Мінекономрозвитку і торгівлі має намір продовжити термін дії ліцензії на імпорт
в Україну цукру-сирцю в межах тарифної квоти до 90 днів
Мінекономрозвитку і торгівлі України має намір внести зміни до власного
наказу № 15 від 20.01.2009 р. "Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукрусирцю з тростини в межах тарифної квоти". Відповідний проект наказу опублікований
на сайті відомства.
Даним документом пропонується доповнити наказ № 15 пунктом 31 такого
змісту: "Відділ державного регулювання зовнішньоторговельних операцій щомісяця до
15 числа наступного періоду повинен надавати Кабінету Міністрів України інформацію
про видані ліцензії на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної
квоти, обсяги ввезення, переробки і виробництва цукру білого (за виданими
ліцензіями)".
Також у проекті наказу наголошується, що для отримання ліцензії заявникомсуб'єктом зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:
• лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного
збору за її видачу;
• заявка за формою, затвердженою наказом Мінекономіки № 15 від 20.01.2009
р.;
• копія зовнішньоекономічного договору (контракту) з додатками та
специфікацією до нього;
• копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності;
• оригінал погодження Державного агентства резерву;
• оригінал погодження Мінагрополітики.
Крім того, практика використання тарифної квоти в 2010 р. показала, що термін
дії ліцензії 60 днів для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності виявився недостатнім
для імпорту цукру з окремих віддалених країн з низько розвиненою транспортною
інфраструктурою (Сальвадор, Колумбія, Гватемала). Крім цього, в поточному році
прогнозується додаткове навантаження українських портів, що призведе до збільшення
строків ввезення. Таким чином, наказом також пропонується продовжити термін дії
ліцензії до 90 днів, що буде сприяти більш повному використанню тарифної квоти.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
12.03.2011
Компанія "Хліб Інвестбуд" розпочала реалізацію
закупівель зерна у вітчизняних сільгоспвиробників
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програми

форвардних

ТОВ "Хліб Інвестбуд" почав реалізацію програми форвардних закупівель зерна
у вітчизняних сільгоспвиробників. Про це повідомили в прес-службі компанії.
Закупівлі будуть здійснюватися в контексті широкомасштабних урядових
заходів щодо підтримки села. Як відомо, в 2011 р. держава вперше виділяє на
закупівлю сільгосппродукції за попередніми контрактами 5 млрд. грн. За ці кошти
виробники зможуть провести весняно-польові роботи, купити паливо, добрива,
запчастини для техніки.
Ключова відмінність від загальноприйнятих форвардних механізмів полягає у
схемі розрахунків. Фінансування буде здійснюватися не двома, а трьома траншами.
Перші 50% суми форвардного контракту виробник отримає відразу після його
підписання, тобто перед посівною. Наступний платіж у розмірі 20% надійде перед
жнивами, що дозволить закупити пальне та запчастини. І останній транш - 30%
-9-
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виробник отримає після збору врожаю і його постачання. Таким чином, замість
колишньої половини суми, аграрій отримує авансом майже дві третини вартості
контракту.
У планах "Хліб Інвестбуд" за рахунок державних і залучених інвестиційних
ресурсів закупити на форвардних умовах понад 2 млн. т зернових.
«РБК-Україна»
11.03.2011
МінАПіП України затвердив інструкцію з технології зберігання зерна в
зерносховищах з застосуванням полімерних зернових рукавів
Міністерство аграрної політики і продовольства України (МінАПіП) затвердило
інструкцію з технології зберігання зерна в зерносховищах з застосуванням полімерних
зернових рукавів. Даний наказ МінАПіП № 10 від 04.02.2011 р. опублікований на сайті
ВРУ.
Дана інструкція визначає порядок, умови розміщення та зберігання зерна, крім
зерна, призначеного для насіннєвих цілей, суб'єктами зберігання зерна в
зерносховищах з застосуванням полімерних зернових рукавів (далі - ПЗР).
Варто відзначити, що прийом, доробка, очищення, сушіння, вентиляція, захист
від шкідників, зберігання та відвантаження зерна, а також облік і оформлення операцій
із ним проводяться згідно з вимогами Технічного регламенту зернового складу,
затвердженого наказом МінАПіП № 228 від 15.06.2004 р., а також інструкції про
ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на
хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом МінАПіП
№ 661 від 13.10.2008 р.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
11.03.2011
Уряд України продовжує вивчати питання про доцільність продовження дії квот
на експорт зерна
Уряд України продовжує вивчати питання про доцільність продовження дії квот
на експорт зерна. Про це прем'єр-міністр України М. Азаров заявив 11 березня 2011 р.
на прес-конференції в Києві.
Він зазначив, що також вивчається питання про доцільність заміни квотування
експорту введенням експортних мит. "Подивимося, як буде розвиватися ситуація на
світових ринках. У нас ще час є", - сказав прем'єр. Він підкреслив, що в будь-якому
випадку уряд прийме зважене рішення.
"Будьте впевнені, що уряд прийме зважене, оптимальне на той момент рішення
не на шкоду ні аграріям, ні нашим людям", - сказав М. Азаров.
Варто нагадати, що 26 січня 2011 М. Присяжнюк заявив, що уряд України
розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. т: на 1 млн.
т пшениці і 1,7-1,5 млн. т кукурудзи.
Крім того, 22 лютого ц.р. він повідомив, що Міністерство аграрної політики і
продовольства планує дати остаточну відповідь з приводу ситуації з квотуванням зерна
в першій декаді березня - після того, як буде завершено аналіз залишків зерна в
Україну.
Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв'язку з
втручанням держави в роботу зернового ринку, введенням квот і непрозорим їх
розподілом.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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Державні запаси продовольчого зерна в Україні становлять 1,5 млн. т - М. Азаров
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Державні запаси продовольчого зерна в Україні становлять 1,5 млн. т, даний
обсяг дозволяє забезпечити потребу країни в цій продукції протягом одного кварталу.
Про це повідомив прем'єр-міністра України М. Азаров.
"Ми закупили в Аграрний фонд 1,3 млн. т і в державний резерв більше 260 тис.
т, тобто ми створили 1,5 млн. т продовольчої пшениці запас, який дозволив би нам,
скажімо, більше кварталу існувати, повністю забезпечувати населення ", - повідомив
глава українського уряду.
На думку М. Азарова, також доцільним є створення державою запасів бензину і
дизельного палива.
"Ми будемо обов'язково створювати те, що робить весь світ, в тому числі і
США, створювати стратегічні запаси тих товарних позицій, по яких можуть виникати
ажіотажні попити, сплески", - пообіцяв прем'єр-міністр.
Потреби України в продовольчому зерні експерти оцінюють в 6,5 млн. т на рік.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, депутати мають намір змінити схему роботи
зернотрейдерів і сформувати в країні цивілізований ринок зерна.
Інформаціонная компанія "ПроАгро"
11.03.2011
Законопроект № 8163 щодо експорту зерна з України слід скасувати в першому
читанні - експерти ВР
За результатами розгляду в першому читанні законопроекту № 8163 «Про
внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» щодо експорту
зерна за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)» доцільно відхилити.
Такий висновок Головного науково-експертного управління ВР України від 10 березня
ц.р.
У законопроекті передбачається доповнити частину першу ст. 1 Закону України
«Про зерно та ринок зерна в Україні» пункту 28, згідно з яким державний оператор із
забезпечення експорту зерна - це державне підприємство або господарське товариство,
частка держави в статутному фонді якого 25% і більше, яке визначено на конкурсній
основі Кабінетом Міністрів України для здійснення експорту зерна та продуктів його
переробки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)».
У той же час, п'ятим пунктом цієї ж статті закону визначається державний агент
із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки - державне
підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого
складає не менше 75%, яке визначено на конкурсній основі КМУ для реалізації
міжнародних договорів із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його
переробки. Тому, на думку управління, прийняття цієї законодавчої ініціативи призведе
до дублювання функцій різних державних агентів в питаннях експорту зерна.
Впровадження запропонованих проектом обмежень експорту зерна, на думку
експертів, не повною мірою узгоджується з положеннями Конвенції про торгівлю
зерном 1995 р., до якої Україна приєдналася на підставі Закону України від 06.07.2010
р.
Управління вважає, що положення зазначеного законопроекту про створення
державного оператора із забезпечення експорту зерна призведе до монополізації ринку.
Крім того, в законопроекті не враховуються вимоги антимонопольного
законодавства України.
Запропоновані проектом зміни також суперечать низці положень
Господарського кодексу України. Зокрема, одним з основних принципів
господарювання в Україні є обмеження державного регулювання економічних процесів
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у зв'язку з необхідністю забезпечення
добросовісної конкуренції у підприємництві.

соціальної

спрямованості

економіки,

09.03.2011
КМУ затвердив розміри бюджетної дотації на тваринництво в 2011 р.
КМУ затвердив розміри бюджетної дотації на тваринництво в 2011 р. Дана
ухвала № 182 від 2 березня 2011 опублікована на сайті уряду.
Згідно з документом, спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного
напряму продуктивності становить: племінним заводам - до 1,9 тис. грн. за одну
голову, племінним репродукторам - до 1 тис. грн. за одну голову та іншим
сільськогосподарським підприємствам - до 600 грн. за одну голову.
Крім того, спеціальна бюджетна дотація за поголів'я телиць, закуплених у
фізичних осіб (населення) для вирощування, складає до 7 грн. за 1 кг живої ваги.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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 10.03.2011 р. експерт ІРАР Сеперович Н.В. взяла участь у нарадах у заступника
Міністра аграрної політики і продовольства Ладики В.І., на яких
обговорювалися питання запровадження ліцензування для посередників,
які займаються заготівлею молока у сільськогосподарських підприємствах та
господарствах населення для переробних підприємств.
Сеперович Н.В. виступила проти запровадження такого ліцензування,
мотивуючи це тим, що створення додаткової дозвільної структури не
сприятиме формування ринкових прозорих механізмів функціонування
ринку сільськогосподарської продукції, а створюватиметься непрозорий
механізм. Оскільки посередники переважно працюють за договорами з
переробним підприємствами, тому питання полягає в удосконаленні договірних
відносин між ними.
 Експерт ІРАР Сеперович Н.В. приймала участь у роботі робочої групи
міністерства аграрної політики і продовольства з підготовки проекту
Національного інвестиційного проекту "Ефективне тваринництво України".
Суть проекту: підтримка державою галузі скотарства та свинарства через
залучення коштів для реконструкції чи будівництва нових приміщень; допомога
господарствам населення, які тримають більше 3 корів, шляхом закупівлі
доїльних апаратів. Сеперович Н.В. підготовила розрахунки щодо економічного
ефекту заходів цього проекту.
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