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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет
України на 2011 рік”(щодо
забезпечення державної підтримки розвитку
вітчизняного виробництва складної сільськогосподарської техніки)
Номер, дата реєстрації: 8219 від 14.03.2011
Ініціатор: Народні депутати України Терещук С.М., Єдін О.Й.
Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю надання
державної підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного комбайнобудування для
агропромислового комплексу, створення сприятливих економічних умов для
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання до неї.
Сьогодні вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу у
структурі економіки України займає одне з важливих місць – це головне джерело
розвитку сільськогосподарської та продовольчої галузі, які є стратегічно важливими,
оскільки забезпечують продовольчу безпеку держави.
На внутрішньому ринку країни вже майже 80 відсотків обсягів припадає на
технічні засоби зарубіжного виробництва, яких лише у 2010 році реалізовано на 2,6
млрд. доларів США. А це відтік із економіки України фінансових ресурсів, втрата тисяч
робочих місць, науково-технічного та виробничого потенціалу машинобудівних
підприємств, їх занепад і повна залежність агропромислового виробництва України від
зарубіжних фірм.
З метою докорінного поліпшення матеріально-технічного і сервісного
забезпечення сільськогосподарського виробництва вже сьогодні «Херсонський
машинобудівний завод», який має багаторічний досвід по виробництву комбайнів, з
урахуванням нових економічних підходів, розробив програму створення серійного
виробництва зернозбиральних комбайнів пропускною здатністю 8, 10, 12, 14 кг/с (КЗС8, КЗС-10, КЗС-12, КЗС-14) та запустив виробництво нової сучасної
сільськогосподарської техніки і устаткування, зокрема:
- зернозбирального комплексу «Славутич»;
- зернозбиральні комплекси «Скіф-250» і «Скіф-330»;
- жниварки для збирання кукурудзи КМС-6, КМС-8;
- пристосування для збирання соняшника ПЗС-8;
- жатки кукурудзозбиральні КМС-8 (26 модифікацій під різні
зернозбиральні комбайни);
- рапсові столи ПЗР-6 (6 модифікацій під різні зернозбиральні комбайни);
- ґрунтообробні агрегати АГ-2,4 (3-х типів);
- зернові жниварки, платформи-підбирачі, візки для перевезення жаток та інше.
Впровадження цього Закону дозволить вітчизняному комбайнобудуванню не
тільки самостійно розробляти програми створення сучасних зернозбиральних комбайнів, а
завдяки державній підтримці налагодити серійне виробництво сільськогосподарської
техніки.
Прийняття проекту Закону України дозволить вирішити питання:
забезпечення
сільськогосподарських
товаровиробників
складною
сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва, яка значно дешевша
імпортної та її сервісного обслуговування;
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- оновлення номенклатури і якості машинобудівної продукції та технічного
переоснащення виробництва;
- створення умов для більш повного розкриття потенціалу підприємства,
надання державної підтримки впровадження сучасних технологій виробництва та
методів управління;
- захисту підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку.
Постанова Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо експорту зерна за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами))
Номер, дата реєстрації: 8163/П від 15.03.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України постановляє :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону
України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо експорту зерна за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами)), внесений народними депутатами
України Богословською І.Г., Перестенко М.В. та Сідельником І.І.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
Прийняття зазначеного проекту має на меті захист інтересів вітчизняних
виробників зерна та інтересів держави за рахунок безпосереднього їх виходу на
зовнішні ринки.
Реалізація, поставленої мети проекту можлива шляхом запровадження нових
правил експорту зерна.
Прийняття даного законопроекту дозволить вирішити проблеми, що
перешкоджають просуванню українського сільськогосподарського товаровиробника на
зовнішні ринки, активізувати роль держави при здійсненні експорту
сільськогосподарської продукції, покращити зовнішньоторговельний баланс та
отримати додаткові доходи до державного бюджету.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вирішення
питання
про
запровадження
ринкового
обігу
земель
сільськогосподарського призначення виключно всеукраїнським референдумом»
Номер, дата реєстрації: 8252 від 17.03.2011
Ініціатор: Народний депутат України Ветвицький Д.О.
Законопроект має на меті встановлення на законодавчому рівні вимоги щодо
вирішення питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення виключно всеукраїнським референдумом та недопущення вирішення
цього питання владною верхівкою без участі Українського народу, наперекір його волі.
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Стаття 13 Конституції України відносить землю до об’єктів права власності
Українського народу. Враховуючи низький рівень довіри населення до органів
державної влади в Україні та, зокрема, до парламенту, а також беручи до уваги
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зацікавленість владних еліт в Україні в «дерибані» земель сільськогосподарського
призначення – останнього багатства Українського народу, яке, поки що, не було
відібране у нього владою, поділене та продане – вважаємо за необхідне віднести
питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення до переліку питань, які вирішуються виключно всеукраїнським
референдумом. До проведення всеукраїнського референдуму з цього питання купівляпродаж земельних ділянок, які належать до земель сільськогосподарського
призначення, або відчуження таких земельних ділянок у інший спосіб і зміна їх
цільового призначення має бути заборонена законом.
http://zakon.rada.gov.ua

Постанова Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням
договорів застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них»
Номер, дата реєстрації: 7539/П від 18.03.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетник Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів
застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них», реєстр. № 7539 поданий
Кабінетом Міністрів України.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
Основною метою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів» (щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та
іпотеки земельних ділянок та прав на них) є:
- захист від протиправних дій спрямованих проти банківських установ;
- захист державних коштів, що надійшли до банківських установ у вигляді
рефінансування;
- чітке законодавче визначення порядку оформлення забезпечення виконання
зобов'язання земельними ділянками.
- посилення контролю з боку держави за обігом продукції, що негативно впливає
на суспільну мораль.
Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів»
(щодо посилення контролю за укладенням договорів застави та іпотеки земельних
ділянок та прав на них) передбачено:
- у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №
3-4, ст. 27) доповнити частину першу статті 133 абзацом такого змісту “У заставу
земельна ділянка або право на неї можуть бути передані за умови присвоєння земельній
ділянці кадастрового номеру”;
- у Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №
38, ст.313) пункт 3 частини першої статті 18 доповнити словами “та кадастровий
номер”.
http://zakon.rada.gov.ua
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14.03.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України "Про відбір проб насіння, що ввозиться на територію
України для визначення наявності або відсутності в ньому генетично
модифікованих організмів"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про відбір проб насіння, що ввозиться на
територію України для визначення наявності або відсутності в ньому генетично
модифікованих організмів" Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошує про його публікацію.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
відбір проб насіння, що ввозиться на територію України для визначення наявності або
відсутності в ньому генетично модифікованих організмів" розроблений з метою з
метою своєчасного виявлення і недопущення на ринок насіння незареєстрованих сортів
та гібридів сільськогосподарських рослин, що мають ГМО.
Крім того, проектом наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про відбір проб насіння, що ввозиться на територію України для визначення
наявності або відсутності в ньому генетично модифікованих організмів"
вдосконалються існуючі правові норм, які передбачають процедуру відбору насіння,
що ввозиться на територію України, для визначення наявності ГМО до його митного
оформлення безпосередньо на митних пунктах пропуску, одночасно з відбором проб
для фіто санітарного контролю.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
відбір проб насіння, що ввозиться на територію України для визначення наявності або
відсутності в ньому генетично модифікованих організмів" разом з аналізом
регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою:
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу
її ринку Міністерство аграрної політики та продовольства України,
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, E-mail: pushkarmv@ukr.net, zhuravelma@meta.ua;
тел./факс 422-06-94, 400-93-85, 449-22-39
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, E-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект передбачає процедуру відбору проб насіння, що ввозиться на
територію України, для визначення наявності ГМО до його розмитнення безпосередньо
на митних пунктах пропуску, одночасно з відбором проб для фітосанітарного
контролю.
З прийняттям наказу планується затвердити механізм відбору проб насіння,
що ввозиться на територію України для визначення наявності ГМО з метою
своєчасного виявлення і недопущення на ринок насіння сортів та гібридів
сільськогосподарських рослин, що можуть містити ГМО.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
відбір проб насіння, що ввозиться на територію України для визначення наявності в
ньому генетично модифікованих організмів” (далі проект) розроблено
відповідно до статей 11 та 16 Закону України “Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих
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організмів” та з метою своєчасного виявлення і недопущення на ринок насіння
незареєстрованих сортів та гібридів сільськогосподарських рослин, що мають ГМО.
www.minagro.kiev.ua
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15.03.2011
Повідомлення до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про затвердження Порядку надання погодження на
видачу ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної
квоти»
Проект наказу «Про затвердження Порядку надання погодження на видачу
ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти»
розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 року № 1002 "Про
затвердження Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з
тростини", від 27 грудня 2008 року № 1125 "Про використання цукру, виробленого з
цукру-сирцю з тростини, що ввезений в Україну в межах встановленої тарифної квоти"
і від 28 лютого 2011 року № 204 "Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної
квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини".
Зазначений проект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної
політики України.
Основною метою проекту наказу «Про затвердження Порядку надання
погодження на видачу ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах
тарифної квоти» є забезпечення ліцензування імпорту в Україну цукру-сирцю з
тростини в межах встановленої тарифної квоти і визначення умов надання погодження
на видачу ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної
квоти для виробництва цукру квоти "А" між виробниками цукру квоти "А" із цукрових
буряків, згідно з розподілом обсягів цукру-сирцю з тростини на ввезення в Україну в
межах тарифної квоти, що затверджується на відповідний маркетинговий рік наказом
Мінагрополітики.
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення за поштовою адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент
харчової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України, та
на електронну адресу: fooddept@minapk.gov.ua
Метою наказу є забезпечення видачі погоджень на видачу ліцензій на імпорт в
Україну цукру-сирцю з тростини в межах встановленої тарифної квоти.
Проект наказу Міністерства аграрної політики України «Про затвердження
Порядку надання погодження на видачу ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з
тростини в межах тарифної квоти» розроблено на виконання Закону України "Про
встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини", постанов
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 року № 1002 "Про затвердження
Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини", від
27 грудня 2008 року № 1125 "Про використання цукру, виробленого з цукру-сирцю з
тростини, що ввезений в Україну в межах встановленої тарифної квоти" і від 28 лютого
2011 року № 204 "Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення
в Україну цукру-сирцю з тростини".
www.minagro.kiev.ua
16.03.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагропрод “Про внесення
змін до наказу Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагропрод
“Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504” Міністерство
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
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Зазначений проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504”
підготовлено відповідно до пункту 14 Положення про порядок видачі посвідчень
тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.04.1994 № 217, підпункту 5 пункту 6 Типового положення про інспекцію
державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.01.1996 № 59, пунктів 4, 24 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 та для оптимізації
вирішення питань забезпечення інспекцій державного технічного нагляду Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій бланками суворого обліку.
Головною ціллю проекту наказу є внесення змін до форм документів,
затверджених наказом Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504, які використовуються
інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при
виконанні покладених на них завдань.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
внесення змін до наказу Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504” та аналіз його
регуляторного впливу на господарську діяльність оприлюднені на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту наказу та аналізу його
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом
місяця з дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерства аграрної політики
та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail:
rev@minapk.gov.ua.
Зазначеним проектом наказу передбачається внести зміни до форм документів
та доповнити новими формами документів, що дозволить оптимізувати діяльність
інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при
виконанні покладених на них завдань.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
внесення змін до наказу Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504” підготовлено
відповідно до пункту 14 Положення про порядок видачі посвідчень трактористамашиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 №
217, підпункту 5 пункту 6 Типового положення про інспекцію державного технічного
нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.1996 № 59, пунктів 4,
24 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.07.2009 № 694 та для оптимізації вирішення питань
забезпечення інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій бланками суворого обліку.
www.minagro.kiev.ua
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2. ПОДІЇ, ФАКТИ
18.03.2011
В Україні 18 березня набув чинності Закон щодо декларування наявності цукру
18 березня набув чинності Закон України № 3039-VІ «Про внесення змін до
закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» з
декларування наявності цукру», який був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр».
Нагадаємо, що 17 лютого ц.р. цей закон був прийнятий Верховною Радою з
урахуванням пропозицій президента України (законопроект № 6380), 11 березня
Президент України Віктор Янукович підписав його.
Закон було доповнено положенням, згідно з яким «декларування наявності
цукру - це подання суб'єктами підприємницької діяльності, що виробляють цукор і
зберігають його для подальшої реалізації, що здійснюють оптову або роздрібну
торгівлю цукром, декларації про обсяг цукру, що знаходиться в їх власності».
Також було враховано пропозицію президента про включення до закону норми,
згідно з якою декларування наявності цукру є обов'язковим для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які виробляють цукор і
зберігають його для подальшої реалізації, які здійснюють оптову або роздрібну
торгівлю цукром.
АПК-Інформ
18.03.2011
Вступив в силу закон України про тимчасовий порядок оподаткування операцій з
імпорту крупи гречаної
В Україні набув чинності Закон України № 3086-VI «Про тимчасовий порядок
оподаткування операцій з імпорту крупи гречаної».
Документ був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» від 18 березня 2011
Законом тимчасово, до 1 червня 2011 р. при ввезенні (імпорті) на митну
територію України крупи гречаної, яка класифікується згідно з УКТ ЗЕД за товарними
підкатегоріями 1103 19 90 00, 1104 29 18 00, 1104 29 30 00, 1104 29 59 00 і 1104 29 89
00, ввізне мито стягується за нульовою ставкою.
Як повідомлялося, 17 березня цей закон підписав президент України Віктор
Янукович.
АПК-Інформ
18.03.2011
Держрезерв України має намір продовжити програму переробки зерна для
соціального хліба
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Держрезерв планує продовжити програму переробки зерна на борошно для
соціального хліба до отримання нового врожаю в разі її успішної реалізації. Про це в
інтерв'ю Першому національному телеканалу сказав голова Держрезерва України А.
Лелюк.
"У випадку успішної реалізації першого етапу програми переробки зерна
Держрезерву в борошно для виготовлення соціального хліба, ця програма може бути
пролонгована на період до нового врожаю. Держрезерв має потенційну можливість у
відповідності з планом освіження (запасів - УНІАН) виділити близько 140 тис. т зерна,
після переробки якого можна отримати понад 100 тис. т борошна ", - повідомив А.
Лелюк. Він зазначив, що в разі ефективності програми переробки зерна Держрезерву в
борошно підприємствами системи резерву, планується зробити її системною і більш
масштабною.
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"На першому етапі працюють за програмою поки три підприємства системи
резерву: Охтирський КХП, Дунаєвецький КХП та Куліндорівський КХП. У разі
пролонгації програми ми зможемо завантажити всі 22 підприємства нашої системи. Їхні
потужності дозволяють переробляти 5 тис. т зерна на добу, тому є всі механізми для
забезпечення регіонів України необхідною кількістю борошна для виробництва
соціального хліба ", - сказав А. Лелюк.
Він підкреслив, що реалізація даної програми дозволить не тільки завантажити
роботою підприємства системи Держрезерву і забезпечити стабільну ціну на хліб, але і
регулярно освіжати запаси зерна Держрезерву, що допоможе істотно заощадити
бюджетні кошти.
За словами голови агентства, з ініціативи Держрезерву, з метою зміцнення
продовольчої безпеки, планується в 2011 р. реалізувати державні програми "Цукор" і
"Крупи".
Згідно з розпорядженням прем'єр-міністра України М. Азарова, Держрезерв
планує закупити до 50 тис. т гречки нового врожаю. Також Державне агентство резерву
України планує закупити цукор з метою запобігання цукрового ажіотажу,
вирівнювання балансу попиту і пропозиції на ринку.
"Уряд нас підтримує, обіцяє виділити відповідні ресурси для закупівлі
продовольчих товарів, що мають соціальну значимість", - зазначив А. Лелюк.
Інформаційна компанія "ПроАгро
18.03.2011
Законопроект № 8163 про обмеження участі в експорті зерна може бути
прийнятий ВРУ - Г. Калетнік
Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних
відносин Г. Калетнік прогнозує прийняття парламентом законопроекту, який
передбачає надання права експорту зерна лише державному агенту і
сільськогосподарським виробникам, і відомого за № 8163.
"Законопроект № 8163 комітет (з питань аграрної політики та земельних
відносин) схвалив. Я вважаю, що на сьогоднішній день при всіх критичних
зауваженнях він повинен бути прийнятий, і він пройде до Верховної Ради", - сказав він.
За словами Г. Калетніка, документ є перспективним, оскільки передбачає
інвестиції в зерновий ринок, а також "розширення учасників експорту, а не звуження".
"Він (законопроект № 8163) має перспективи, оскільки передбачає інвестиції,
він передбачає розширення учасників експорту, а не звуження і не передбачає ніякої
монополізації", - сказав керівник аграрного комітету.
У той же час, Г. Калетнік припустив, що до другого читання у законопроекті
буде дещо змінено вимоги до державного агенту ринку зерна, зокрема, частка держави
в його статутному капіталі буде не передбачувані 25% +1, а 75% +1.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.03.2011
ВР України не підтримала законопроекти про ринок землі
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Верховна Рада України не підтримала законопроекти «Про ринок земель».
За законопроект, який був запропонований народними депутатами Павлом
Сулковським, Валерієм Бевзенко, Романом Ткачем, не проголосував жоден з 412
народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
За другий законопроект, який був внесений народним депутатом України Іваном
Зайцем, проголосували 3 з 412 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Даними законопроектами визначалися, зокрема, особливості відчуження земель
сільськогосподарського призначення, продаж земельних ділянок, які перебувають у
державній та комунальній власності.
АПК-Інформ
7.03.2011
Аграрії зможуть купувати бензин по 7,7 грн./л - М. Азаров
Відпускна вартість дизельного палива для сільгоспвиробників складе 7,7 грн./л,
бензину А-76 - 7,9 грн./л. Про це 17 березня 2011 р., відкриваючи засідання уряду,
заявив прем'єр-міністр України М. Азаров.
За його словами, це дає гарантії для успішного проведення весняно-польової
кампанії в 2011 р.
"За пільговими цінами Шебелинського нафтопереробного заводу (НПЗ)
відпускається паливо для сільгосппідприємств. Відпускна вартість дизельного палива і
бензину А-76 складе відповідно 7,7 і 7,9 грн./л, що значно нижче ринкової ціни", сказав М. Азаров .
«UBR»
17.03.2011
Перша партія китайської гречки прибуде в Україну 5 квітня 2011
Україна очікує прибуття першого судна з 504 т китайської гречки 5 квітня 2011
Про це йдеться в повідомленні Державної продовольчо-зернової корпорації України.
"Перше судно MSC BERYL з 504 т гречаної крупи на борту відбуло з порту
Далян 9 березня 2011 і, як очікується, увійде в порт Одеси 5 квітня 2011", - йдеться в
повідомленні.
Повідомляється також, що в рамках контракту торговельного підрозділу
"Державної продовольчо-зернової корпорації" ТОВ "Хліб Інвестбуд" з компаніями
Китаю в країну буде поставлено гречаної крупи китайського походження в обсязі 2 тис.
т в березні і ще 2 тис. т - у квітні т . р.
Крім того, згідно з досягнутими домовленостями з ТОВ "Агротрейд", здійснена
закупівля 600 т гречаної крупи в Харківській області.
Станом на 15 березня 2011 було поставлено 420 т на одну з торгових баз у Києві,
з цього обсягу 116 т реалізовано через роздрібні мережі та ярмарки столиці.
Як повідомлялося, у лютому Міністерство аграрної політики і продовольства
сподівалося здійснити поставку 20 тис. т гречки з Китаю до кінця березня 2011
Наприкінці січня п. р. прем'єр-міністр М. Азаров заявив, що Україна має намір
імпортувати 20 тис. т гречки для стабілізації цін на цей продукт на внутрішньому
ринку.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.03.2011
МінАПіП Україні підвищило вартість послуг з переробки зерна Аграрного фонду
на борошно на 44,4%

Випуск
№48 (37)
18 березня
2011 року

Міністерство аграрної політики і продовольства України підвищило
максимальну вартість послуг з переробки зерна на борошно, яке є об'єктом державного
цінового регулювання, на 44,4% - до 260 грн. / Т (з урахуванням ПДВ).
Відповідний наказ МінАПіП № 284 від 10 березня опубліковано в газеті
"Урядовий кур'єр".
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Як повідомлялося, раніше КМУ доручив Аграрному фонду переробити зерно на
борошно для подальшої реалізації її хлібопекарським підприємствам. Днями уряд
дозволив Аграрному фонду реалізацію борошна суб'єктам роздрібної торгівлі.
«Finance»
16.03.2011
Уряд України затвердив новий порядок дотування м'ясо-молочних підприємств
М'ясо-молочні підприємства повинні перераховувати ПДВ від реалізації своєї
продукції та закупівлі молочної та м'ясної сировини не на спецрахунки для подальшої
виплати дотацій аграріям, а до спеціального фонду державного бюджету.
Це закріплено постановою Кабінету міністрів від 2 березня 2011 № 246, якою
уряд затвердив новий порядок нарахування ПДВ та виплати дотацій виробникам
молочної та м'ясної сировини.
Уряд України також зобов'язав м'ясо-молочні підприємства до 15 квітня закрити
в Держказначействі позабюджетні рахунки, які були відкриті для виплати аграріям
дотацій за здане на переробку молоко і м'ясо.
Передбачається, що залишки коштів на небюджетних рахунках переробники
зможуть використовувати лише до 1 квітня для виплати дотацій за молоко і м'ясо,
завезене в 2010 р.
У свою чергу, держава за рахунок акумульованих від ПДВ коштів буде
виплачувати дотації за здані на переробку молоко і м'ясо, а також частково
компенсувати витрати фізосіб на покупку установок індивідуального доїння.
Згідно з постановою, дотація за продане на переробку молоко надається
аграріям з розрахунку за 1 кг в перерахунку на базисну жирність.
Постанова також передбачає, що дотація за зданий на переробку молодняк
великої рогатої худоби буде виплачуватися за його вазі не менше 390 кг / голова (для
сільгосппідприємств) і 330 кг / голова (для фізосіб), свиней - 95-130 кг / голова і 95 200 кг / голова відповідно.
АПК-Інформ
16.03.2011
Потреба українського АПК в інвестиціях складає $ 40-80 млрд. – ЄБРР
Для реалізації потенціалу українського аграрного сектора необхідно інвестувати
$ 40-80 млрд. Таку оцінку на форумі "Агробізнес України", організованому інститутом
Адама Сміта дав директор департаменту агробізнесу ЄБРР Жиль Міттеналь.
"Це не тільки інвестиції в виробництво зерна, але в інфраструктуру - сховища в
першу чергу, порти", - сказав він. - Хто може дати такі гроші? Держава - ні, у неї немає.
ЄБРР - теж немає, навіть якщо ми ввільємо весь світовий потенціал ЄБРР, цього не
вистачить. Єдине джерело, звідки може прийти цей капітал - це приватний сектор ".
При цьому приватний інвестор починає відчувати розчарування в українському
АПК. "У першу чергу це відбувається через нестабільність умов роботи. Можна згадати
спробу прийняття закону, яким де-факто монополізується експорт зерна з України", сказав Жиль Міттеналь. Він зазначив, що ЄБРР готовий подвоїти фінансування
проектів в АПК (в минулому році ЄБРР вклав понад $ 150 млн.), однак все впирається в
попит з боку приватних інвесторів, чи будуть вони готові вкладати і далі. "Але зараз
деякі інвестори кажуть, що йдуть з України і переорієнтуються, наприклад, на
Бразилію", - сказав він.
Жиль Міттеналь підкреслив, що міжнародні організації та ЄБРР, зокрема,
повідомили уряд України про те, що проведена в останні місяці політика в АПК, на
їхню думку, шкідлива для приватного сектору та інвестклімату. "Ми направили
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спільний лист прем'єр-міністру М. Азарову, але не отримали відповіді. Але ми й далі
будемо намагатися донести свою позицію", - сказав він.
«Дело»

Випуск
№48 (37)
18 березня
2011 року

16.03.2011
МінАПіП Україна пропонує перевіряти імпорт насіння на наявність ГМО
Міністерство аграрної політики і продовольства України розробило проект
наказу, що передбачає введення додаткового відбору проб від партій насіння, що
ввозяться на територію України, з метою визначення наявності або відсутності в них
ГМО. Даний документ опублікований на офіційному сайті відомства.
З прийняттям наказу планується затвердити механізм відбору проб насіння, що
ввозяться на територію України, для визначення наявності ГМО з метою своєчасного
виявлення і недопущення на ринок насіння сортів і гібридів сільськогосподарських
рослин, які можуть містити ГМО.
Проект наказу передбачає введення Головної державної інспекції з карантину
рослин додаткового відбору проб від партій насіння, що ввозяться на територію
України, до їх митного оформлення безпосередньо на митних пунктах пропуску (згідно
ДСТУ-П CEN / TS 15568:2008).
При цьому опломбовані проби у супроводі акта відбору проб передається
українській державної насіннєвої інспекції.
У свою чергу, інспекція протягом доби відправляє опломбовану пробу і акт
відбору проб в акредитовані лабораторії для проведення досліджень на наявність або
відсутність ГМО в насінні сільськогосподарських культур.
Протокол випробувань, що свідчить про відсутність / наявність ГМО, є
обов'язковим і долучається до документів при митному оформленні партії насіння.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
16.03.2011
З 15 березня 2011 р. в Україні вводиться автоматичне відшкодування ПДВ
З 15 березня 2011 починається автоматичне повернення ПДВ. Про це йшлося під
час зустрічі Президента України В. Януковича та голови Державної податкової служби
України В. Захарченко.
Як повідомили в прес-службі Глави держави, автоматичне повернення буде
регулюватися спеціально розробленою комп'ютерною програмою.
Керівник ДПСУ не виключив, що у скептиків у цьому зв'язку буде виникати
чимало запитань. "У країні є люди, які не вірять, що це реально. Але процес почався, і
ми приблизно півмільярда грн. віддамо в перший транш автоматичного відшкодування
ПДВ", - додав він.
У той же час, В. Захарченко відзначив, що термін переходу на повний режим
автоматичного відшкодування ПДВ очевидно більше залежить не від податківців, а від
прозорості роботи безпосередньо підприємців. Адже комп'ютерна програма, яка
здійснює відбір тих, хто має право на автоматичне відшкодування ПДВ, працює без
втручання людини.
Крім того, голова Державної податкової служби після зустрічі з Президентом
України заборонив практику відмови у прийнятті податкової звітності від підприємців.
Факти відмови у прийнятті мали місце й значно ускладнювали життя малому і
середньому бізнесу.
До липня ц.р. жоден податківець не має права перевіряти жодного підприємця,
який зареєстрований як фізична особа. Таку установку дав після розмови з
Президентом України голова Державної податкової служби.
- 12 -

14.03.2011
МінАПіП Україні прогнозує урожай зернових в 2011 р. на рівні 42 млн. т
Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує урожай
зернових в 2011 р. на рівні 42 млн. т. Про це 14 березня 2011 повідомив народний
депутат України від Партії регіонів (ПР), голова комітету Верховної Ради з питань
аграрної політики та земельних відносин Г . Калетнік.
"За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, урожай в 2011 р.
може скласти більше 42 млн. т", - сказав Г. Калетнік.
Він додав, що такого врожаю буде цілком достатньо для внутрішнього
споживання і для формування експортного потенціалу.
«UBR»
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Заборонено також перевіряти "спрощенців", "єдинників" та інших
добросовісних платників податків середнього та малого бізнесу.
За словами В. Захарченко, в березні п. р. ДПСУ зменшила кількість перевірок на
32%, а в другому кварталі 2011 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2010 р. їх стане
менше на 50%.
Керівник ДПСУ додав, що ті перевірки, які сьогодні здійснюються, стають
більш ефективними завдяки більш ретельної підготовки до них податківців.
«Укрінформ»

Випуск
№48 (37)
18 березня
2011 року
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 16 березня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у
відкритті 11-ої Національної спеціалізованої виставки-ярмарки «УКРАЇНА
АГРАРНА – 2011», що проходила у Національному комплексі «Експоцентр
України» 16 - 19 березня. До участі у виставці та діловій програмі залучені
підприємства та організації Міністерства аграрної політики і продовольства
України, Міністерства промислової політики України, науково-дослідні та
освітні установи, галузеві спілки та асоціації, українські та іноземні
підприємства, компанії, фірми, організації усіх форм власності.
 16 березня 2011 року в Інституті розвитку аграрних ринків пройшло засідання
робочої групи із запровадження механізмів кредитування сільськогосподарських
товаровиробників під заставу майбутнього урожаю.
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3. ПОДІЇ ІРАР

Випуск
№48 (37)
18 березня
2011 року
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4. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ЕФЕКТИВНЕ ТВАРИННИЦТВО»
Сеперович Н.В.,
експерт ІРАР
Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з
Національною академією аграрних наук готується Національний проект «Ефективне
тваринництво». Суть проекту полягає в тому, щоб відродити галузь тваринництва,
створити умови для залучення інвестицій у галузь і, головне, забезпечити продуктами
тваринництва українське населення. Як визначають автори законопроекту, метою
проекту є: 1) забезпечення продовольчої безпеки держави; 2) створення механізму
розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості; 3) зростання експорту
продукції тваринництва. При цьому ставляться амбітні завдання вже у 2015 році
проекту довести обсяги виробництва: молока – 18 млн. тонн; м’яса – 5,7 млн. тонн у
живій масі, у тому числі: яловичина – 1,6 млн. тонн; свинина - 2,2 млн. тонн.
Яким чином автори збираються реалізувати такі наміри?
Серед головних механізмів передбачається запровадження стабільної
(прогнозованої) податково-кредитної політики на період виконання проекту; нульової
митної ставки та звільнення від ПДВ для імпортованого обладнання тваринницьких
підприємств, яке не виробляється в Україні. Також передбачається запровадження
прискореного механізму отримання дозволів на земельну ділянку та будівництво
тваринницьких комплексів.
Основним механізмом реалізації Проекту передбачається виділення державних
коштів на погашення вартості будівництва до 50% тваринницьких приміщень для
скотарства та свинарства (за рахунок цільових бюджетних коштів - захищеної статті
бюджету).
Підтримуючи механізми, які пропонуються розробниками, вважаємо, що цей
Проект має бути віднесений в ранг документів, які мають статус Національних
інвестиційних проектів, які затверджуються Законом України. У щорічних державних
бюджетах мають бути захищені статті видатків на реалізацію цього проекту. Також
мають бути чітко визначені напрями здійснення заходів по реалізації цього проекту.
Вбачається, що головними напрямами нині є забезпечення розвитку галузі молочного і
м’ясного скотарства.
З огляду на те, що нині основними виробниками молока і м’яса є особисті
селянські господарства, то крім будівництва нових та реконструкції старих приміщень,
слід надавати підтримку цим господарствам з метою їх трансформації у приватні,
сімейні чи фермерські господарства. Такі невеликі підприємства матимуть перспективу
за умови відсутності ручного доїння корів. Тому з боку держави слід надавати
підтримку для забезпечення дрібних господарств доїльними апаратами, проведення
навчання з технологій утримання худоби, сприяти формування обслуговуючих
кооперативів, формуванню громадських культурних пасовищ. Дрібні господарства
можуть також бути пілотними для запровадження в Україні технологій з вирощування
органічної продукції. Крім того, щорічно має здійснюватися моніторинг виконання
проекту та вноситися коригування з метою його ефективного впровадження. Такі
інструменти також передбачені Національним проектом.
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