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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2011 р. № 282
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1102
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102
“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам” зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1102
1. У пункті 2 постанови слова “Міністерству аграрної політики” замінити словами
“Міністерству аграрної політики та продовольства”.
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам, затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 2:
абзац перший після слова “надається” доповнити словами “на конкурсних засадах”;
в абзаці другому слова “на конкурсних засадах” виключити;
в абзаці третьому слова “лише на конкурсних засадах” виключити;
2) пункт 4 викласти у такій редакції:
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“4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної політики та
продовольства. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд.
Відповідальним виконавцем бюджетних програм з надання фінансової
підтримки фермерським господарствам є Фонд.
Міністерство аграрної політики та продовольства за пропозицією Фонду та за
погодженням з Мінфіном здійснює розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів для
надання фінансової підтримки фермерським господарствам, зокрема:
на безповоротній основі — з урахуванням кількості фермерських господарств,
створених за останні три роки, фермерських господарств з відокремленими
фермерськими садибами, фермерських господарств, які провадять господарську
діяльність у гірських населених пунктах, на поліських територіях, за інформацією,
поданою відповідними державними установами;
на поворотній основі — з урахуванням обсягу виробництва фермерськими
господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах 2005 року) за
попередні три роки відповідно до статистичної звітності.”;
3) абзац перший пункту 5 після слів “Фінансова підтримка” доповнити словами “на
конкурсних засадах”;
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5) пункти 7—10 викласти у такій редакції:
“7. Для надання фінансової підтримки на конкурсних засадах Фонд утворює комісію з
питань надання фінансової підтримки (далі — комісія), яку очолює його керівник.
Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти достовірність відомостей, що
містяться у поданих документах.
З метою визначення переліку фермерських господарств, що претендують на
одержання фінансової підтримки, регіональні відділення Фонду утворюють регіональні
комісії, які очолюють їх керівники.
До складу регіональної комісії входять представники Міністерства аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій, а також регіональних органів Державної
податкової служби, Державної фінансової інспекції та фінансових органів,
регіональних відділень Фонду та Всеукраїнської громадської організації “Асоціація
фермерів та приватних землевласників України” (за згодою).
Положення про комісію та регіональну комісію, а також їх склад
затверджуються керівником Фонду за погодженням з Міністерством аграрної політики
та продовольства.
Інформація про перелік фермерських господарств, які претендують на
отримання фінансової підтримки, оприлюднюється в друкованих засобах масової
інформації та на офіційному веб-сайті Фонду.
8. Фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках
за формою, визначеною Міністерством аграрної політики та продовольства, і такі
документи:
 копію статуту фермерського господарства;
 довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців;
 копії документів, що підтверджують право власності або користування
земельною ділянкою;
 довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
 довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради,
районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське
господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової
підтримки на безповоротній основі);
 баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній
звітний період за встановленою формою.
Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також подаються:
 довідки, видані відповідними органами державної податкової служби та
Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за
податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
 бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання
фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка
повернення коштів;
 пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання
зобов’язання.
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Крім того, для одержання фінансової підтримки на безповоротній основі
подаються такі документи для компенсації витрат, пов’язаних з:
розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського
господарства, — копії договору про розроблення проекту землеустрою, укладеного
замовником з виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, акта
приймання-передачі робіт та платіжного документа про оплату вартості робіт з
розроблення проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського
господарства;
сплатою відсотків за користування кредитами банків у розмірі облікової ставки
Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами,
— копія кредитного договору з банком, видані банком довідка-розрахунок про суму
сплати за користування кредитом за відповідний період з визначенням розміру
компенсації та виписка про отримання позичальником кредиту, копія платіжного
документа про сплату відсотків за користування кредитами і довідка, видана
Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що
фермерське господарство не отримувало компенсацію витрат, пов’язаних із сплатою
відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок);
придбанням одного трактора (комбайна, вантажного автомобіля), — копії
документа про його оплату, видаткової накладної (акта приймання-передачі) на
придбання трактора (комбайна, вантажного автомобіля), свідоцтва про його реєстрацію
в установленому порядку (технічного паспорта, технічного талона старого зразка),
довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий облік, та довідка, видана
Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що
фермерське господарство не отримувало компенсацію у розмірі 30 відсотків вартості
складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора, комбайна,
вантажного автомобіля);
будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі
виготовленням проектно-кошторисної документації) у розмірі 30 відсотків без
урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один
збудований або реконструйований об’єкт, — копії проектно-кошторисної документації
(у разі здійснення будівництва, реконструкції підрядним способом), акта експертної
оцінки вартості будівництва, реконструкції (у разі здійснення будівництва,
реконструкції господарським способом), акта про прийняття в експлуатацію
тваринницького приміщення із зазначенням фактичних витрат з його будівництва,
реконструкції та платіжних документів, що підтверджують такі витрати;
внесенням страхових платежів за договорами обов’язкового страхування, —
копія договору обов’язкового страхування та довідка, видана страховиком про
фактичну суму внесених страхових платежів;
підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських
господарств у сільськогосподарських навчальних закладах, — копія договору
фермерського господарства та навчального закладу про підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації члена господарства та документ, що підтверджує розмір плати
за навчання;
розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва
сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання
досягнень науково-технічного прогресу, — копія договору фермерського господарства
з науково-дослідною установою, яка пройшла державну атестацію та внесена до
Державного реєстру наукових установ, або навчальним закладом про проведення
досліджень, підготовку рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському
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господарстві, кошторис витрат науково-дослідної установи або навчального закладу,
пов’язаних з проведенням досліджень, підготовкою рекомендацій щодо організації
виробництва у фермерському господарстві, акт приймання-передачі виконаних робіт та
документи, що підтверджують оплату їх вартості.
Копії поданих документів повинні
законодавством порядку.

бути засвідчені в установленому

9. Регіональні комісії проводять реєстрацію та перевірку поданих документів і у разі
їх відповідності вимогам цього Порядку реєструють фермерське господарство в
журналі обліку та включають його до реєстру фермерських господарств, що
претендують на одержання фінансової підтримки.
Форми реєстру і журналу обліку затверджує Міністерство аграрної політики та
продовольства.
У разі подання неналежно оформлених або не у повному обсязі документів,
зазначених у пункті 8 цього Порядку, чи виявлення в них недостовірних даних
регіональна комісія залишає їх без розгляду, про що у письмовій формі повідомляє
фермерське господарство протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження.
Після усунення причин, на підставі яких документи залишені без розгляду,
фермерське господарство може подати їх повторно або оскаржити прийняте
регіональною комісією рішення, звернувшись до комісії, яка у разі задоволення скарги
самостійно приймає документи у фермерського господарства та включає його у
відповідний реєстр
фермерських господарств, що претендують на одержання
фінансової підтримки, а у разі відмови
у задоволенні
скарги — повертає
фермерському господарству документи з письмовим обґрунтуванням причин.
Регіональні комісії формують у десятиденний строк після закінчення строку
прийняття документів реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання
фінансової підтримки, і разом з поданими фермерськими господарствами документами
подають його комісії.
Комісія розглядає реєстри, подані регіональними комісіями, проводить у
місячний строк після виділення бюджетних коштів конкурсний відбір у порядку і на
умовах, визначених Міністерством аграрної політики та продовольства, формує реєстр
фермерських господарств, що мають право на одержання фінансової підтримки, та
здійснює розподіл бюджетних коштів між ними.
Не визнаним переможцями конкурсу фермерським господарствам комісія
надсилає у триденний строк письмове повідомлення.
Фермерським господарствам — переможцям конкурсу видається довідка, що
підтверджує їх право на одержання фінансової підтримки, на підставі рішення комісії,
яке затверджується наказом Фонду за погодженням з Міністерством аграрної політики
та продовольства.
Фонд перераховує бюджетні кошти своїм регіональним відділенням, які на
підставі наказу Фонду укладають з фермерськими господарствами договори про
надання фінансової підтримки.
Форми довідки, реєстру та примірний договір затверджує Міністерство
аграрної політики та продовольства.
Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:
забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на поворотній основі;
ефективність і окупність інвестиційно-інноваційних проектів;
створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих видів сільськогосподарської
продукції.
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За рівних умов перевага надається фермерським господарствам, зазначені у
бізнес-плані види діяльності яких відповідають пріоритетам діяльності, визначеним
Міністерством аграрної політики та продовольства.
10. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в
установленому порядку.”;
6) у пункті 11:
абзац перший виключити;
в абзаці четвертому слова “на конкурсних засадах” виключити;
абзац шостий викласти у такій редакції:
“Фермерські господарства подають у місячний строк після надходження коштів
фінансової підтримки до регіональних відділень Фонду завірені в установленому
порядку копії документів, що підтверджують цільове використання зазначених
коштів.”;
7) в абзаці першому пункту 14 слова “на безповоротній основі та на конкурсних засадах
на поворотній основі” виключити;
8) у тексті Порядку слова “Державне казначейство” у всіх відмінках замінити словами
“Державна казначейська служба” у відповідному відмінку, а слово “Мінагрополітики”
— словами “Міністерство аграрної політики та продовольства” у відповідному
відмінку.
http://www.kmu.gov.ua
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування причин неконтрольованого росту цін на продукти
харчування
Номер, дата реєстрації: 8299 від 24.03.2011
Ініціатор: Народний депутат України Королевська Н.Ю.
З метою всебічного, комплексного та об'єктивного вивчення фактів
неконтрольованого росту цін на продукти харчування, забезпечення протидії
спекулятивним і різким коливанням цін на внутрішньому ринку, відповідно до статті
89 Конституції України, статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України Верховна
Рада України постановляє:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань
розслідування причин неконтрольованого росту цін на продукти харчування (далі Тимчасова слідча комісія).
2. Визначити основними завданнями Тимчасової слідчої комісії - вироблення
механізмів протидії спекулятивним і різким коливанням цін на внутрішньому ринку;
виявлення та вивчення причин безконтрольного росту цін на продукти харчування;
встановлення
суб'єктів
господарювання,
які
порушують
антимонопольне
законодавство; забезпечення стабілізації цін на продовольчі товари.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить 10
осіб.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України
Терьохіна Сергія Анатолійовича (фракція "Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина").
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних депутатів
України:
Коржа Віталія Терентійовича
- фракція "Блок Юлії Тимошенко –
Батьківщина"
Ляпіну Ксенію Михайлівну
- фракція "Наша Україна – Народна
Самооборона"
- фракція Партії регіонів
- фракція Партії регіонів
- фракція Партії регіонів
- фракція Партії регіонів
- фракція Народної Партії
- фракція Комуністичної партії України
- депутатська група "Реформи заради
майбутнього"
6. Залучити до роботи Тимчасової слідчої комісії в установленому порядку
представників Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ
України, Антимонопольного комітету України, Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Державного агентства резерву України.
7. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи Тимчасової слідчої комісії покласти на апарат Верховної Ради України.
8. Визначити терміном діяльності Тимчасової слідчої комісії – 12 (дванадцять)
місяців з дня прийняття цієї Постанови.
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9. Заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії на пленарному засіданні
Верховної Ради України не пізніше трьохмісячного терміну з дня прийняття цієї
Постанови.
10. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
ttp://zakon.rada.gov.ua/
Закон України Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів» (щодо ліцензій на право оптової торгівлі
виробникам вина)
Номер, дата реєстрації: 8290 від 24.03.2011
Ініціатор: Народні депутати України Климець П.А., Гриневецький С.Р.
Підготовлений проект дозволить за рахунок скасування ліцензії на право
оптової торгівлі в обсягах власного виробництва при наявності ліцензії на право
виробництва алкогольних напоїв (зокрема і виноробної продукції) підтримати малого і
середнього вітчизняного виробника виноробної продукції з метою підвищення ними
обсягів виробництва вина з власного винограду, створення додаткових робочих місць і,
як наслідок, збільшення сплати податків до Державного бюджету України.
Проект Закону розроблений з метою усунення проблем дублювання у
ліцензуванні виробництва виноробної продукції, що виникає внаслідок необхідності
отримання виробниками вказаної продукції обов’язкової ліцензії на право оптової
торгівлі виробленими ними товарами – алкогольними напоями.
Статтею 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
встановлено річну плату за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями у
розмірі 500 000 гривень.
До 01.01.2007 року зазначена стаття цього Закону передбачала норму, за якою
суб’єкти господарювання, що отримали ліцензії на виробництво або імпорт
алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснювали поставку цієї продукції
суб’єктам господарювання оптової та роздрібної торгівлі та іншим споживачам без
ліцензій на оптову торгівлю лише в межах обсягів власного виробництва (імпорту).
Законом України від 17.11.2006 р. № 374 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» було внесено зміни до частини четвертої
статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,
відповідно до яких суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали ліцензії на
виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють
поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим
українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.
Запровадження зазначеної норми Закону призвело до нерівних умов конкуренції
між товаровиробниками та створило надмірну концентрацію ринку алкогольних
напоїв, зокрема вина, великими національними виробниками, оскільки невеликі
виноробні підприємства, що самі вирощують виноград, не мають можливості
сплачувати високу вартість двох обов’язкових ліцензій для здійснення повного
виробничо-збутового циклу.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації»
Номер, дата реєстрації: 8291 від 24.03.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Метою прийняття проекту Закону України є створення умов для ефективного
функціонування спиртової та лікеро-горілчаної промисловості країни шляхом
внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації".
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення
Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» від
28.07.2010 № 672 здійснено реорганізацію державних підприємств і об’єднань
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, що належать до сфери управління
Мінагрополітики, шляхом приєднання до державного підприємства "Укрспирт" з
утворенням на базі реорганізованих підприємств відокремлених підрозділів та шляхом
виділу майна, з використанням якого виготовляється підакцизна продукція, і
передачі такого майна до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості "Укрспирт".
Державне підприємство "Укрспирт" є правонаступником майнових прав та
обов’язків державних спиртових та лікеро-горілчаних підприємств, визначених в
додатках 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року
№ 672, та, відповідно до прийнятого Верховною Радою України Закону України
«Про внесення зміни до Закону України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації» від 11.01.11 № 2902, включено
до
переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
У зв’язку з цим, необхідно привести у відповідність положення Закону
України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації» шляхом виключення з переліку об’єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації, підприємств реорганізованих згідно з постановою
Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного підприємства спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості» від 28.07.2010 № 672.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
25.03.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Технічного регламенту «Вимоги щодо виробництва м'яса
птиці та продуктів з м'яса птиці»
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного
регламенту «Вимоги щодо виробництва м'яса птиці та продуктів з м'яса птиці»
розроблено на виконання Закону України Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності та відповідно до Тематичного плану наукових
розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на
2008 рік, затвердженого наказом Мінагрополітики від 13.05.08 № 294.
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Метою розроблення Технічного регламенту є встановлення єдиних
обов’язкових вимог до м'яса птиці та продуктів з м'яса птиці, вимог до їх виробництва,
ведення технологічного процесу, зберігання, реалізації та утилізації, правил
ідентифікації, вимог до пакування та маркування продукції, охорони довкілля, а також
підтвердження відповідності на основі чинного законодавства України.
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Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного
регулювання ринку м'яса, що виробляється та імпортується, захисту від надходження
неякісного м'яса птиці та продуктів з м'яса птиці та усуненню технічних бар’єрів у
торгівлі, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
вітчизняної продукції та подальшому розвитку міжнародної торгівлі та інтеграції
України в СОТ .
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного
регламенту «Вимоги щодо виробництва м'яса птиці та продуктів з м'яса птиці»
розміщено на веб-сайті Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua
Пропозиції та зауваження до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України можна
надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24
Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією або
на адресу електронної пошти Державного комітету України з питань регуляторної
політики 01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Цілями державного регулювання є вдосконалення технічного регулювання та реалізації
споживчої політики України з урахуванням вимог ЄС та СОТ. Тому, наближення
законоположень надасть можливість покращення товарообігу на внутрішньому ринку
України, спрощення торговельних відносин під час експортно-імпортних операцій та
сприятиме конкурентоспроможності м'яса птиці та продуктів з м'яса птиці вітчизняного
виробництва на світовому ринку.
Сучасна технологія переробки птиці базується на максимальному
використанні м’яса птиці, продуктів патрання та переробки побічної сировини. Якісні
показники продуктів патрання та переробки побічної сировини поступаються
аналогічним показника сировини з м’язової тканини. Так, наприклад, пастоподібна
м’ясна сировина, отримана механічним відділенням залишків м’язової тканини з голів,
ший, крил та каркасів тушок (м’ясо птиці механічного обвалювання) містить в своєму
складі кісткові включення, які можуть, за умов неналежного технічного стану
обладнання, бути небезпечними за своєю формою для споживачів. Тим більше, що на
даний час ця сировина, завдяки низький вартості, є однією з основних складових
більшості м’ясних продуктів, які надходять на внутрішній ринок.
Несанкціонована заміна м’язової тканини м’ясом птиці механічного
обвалювання з наявністю гострих кісткових включень приводить до фальсифікації
готової продукції і не тільки погіршує її якісні показники, а і показники безпечності.
Приклади такого роду не є поодинокими. При цьому, за відсутності належної
нормативної бази (велика чисельність діючих нормативних документів на виробництво
м’ясних продуктів, застарілість медико-біологічних умов та відсутності методів
контролювання) неможливе жорстке державне контролювання за недодержанням
виробниками вимог до продукції.
Основним завданням для виробників є відповідність вимог до якості та
безпечності продуктів харчування, що поставляють на внутрішній ринок, міжнародним
нормам. Тим більш, що розширення міжнародної торгівлі, вихід все більшої кількості
учасників на світовий ринок ставлять дуже жорсткі вимоги до якості та безпечності
продукції, гармонізації вимог та розвитку стандартизації. Так країни ЄС, наприклад,
для упорядкування діючої нормативної бази щодо безпеки продукції тваринного
походження використовують на даний час тільки три нормативних документа:
Регламент ЄС № 852/2004 від 29.04.2004 щодо гігієни продовольчої продукції;
Регламент ЄС № 853/2004 від 29.04.2004 «Про встановлення спеціальних правил гігієни
продовольчої продукції»; Регламент ЄС № 854/2004 від 29.04.2004 «Про встановлення
спеціальних гігієнічних правил стосовно організації офіційного контролю продукції
тваринного походження, призначеної для людського споживання». Набуття Україною
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членства в СОТ, переговори щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС загострюють
проблему необхідності удосконалення законодавчої бази стосовно технічного
регулювання виробництва продукції з м'яса птиці.
www.minagro.kiev.ua
25.03.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Технічного регламенту “Вимоги щодо виробництва м’яса та
м’ясних продуктів”
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного
регламенту “Вимоги щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів” розроблено на
виконання Закону України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності та відповідно до Тематичного плану наукових розробок у сфері
стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2008 рік.
Запропонований проект Технічного регламенту запроваджує єдині з тими, що
вже вживані в міжнародній практиці, терміни та визначення позначених ними понять;
правила обігу м’яса та м’ясних продуктів на ринку, вимоги до складу та безпечності
м’ясної продукції, сировини та компонентів, вимоги до виробництва, зберігання та
транспортування, реалізації та утилізації м'яса та м’ясних продуктів, перелік
обов’язкових позицій визначення їх безпечності і якості, ідентифікації та
підтвердження відповідності.
Це призведе до підвищення якості продукції, її безпечності для споживачів, як
наслідок збільшаться обсяги виробництва, експорту вітчизняних м’ясних продуктів.
Крім того, зменшаться обсяги надходження на споживчий ринок низькосортної м’ясної
продукції.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного
регламенту “Вимоги щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів” розміщено на
веб-сайті Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови Кабінету
Міністрів України можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією або на адресу електронної пошти Державного
комітету України з питань регуляторної політики 01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Цілями державного регулювання є вдосконалення технічного регулювання та
реалізації споживчої політики України з урахуванням вимог ЄС та СОТ. Тому,
наближення законоположень надасть можливість покращення товарообігу на
внутрішньому ринку України, спрощення торговельних відносин під час експортноімпортних операцій та сприятиме конкурентоспроможності м’ясних продуктів
вітчизняного виробництва на світовому ринку, обмеження надходження на внутрішній
ринок низькосортної продукції.
М'ясо та м’ясопродукти – одні з основних продуктів харчування. Гарантом
безпечності цих продуктів є контролювання сировини та готових виробів за
показниками якості та безпечності, що відповідають нормам, які містяться у ряді
документів, затверджених раніше. Більшість з них не відповідають сучасному рівню
технічного регулювання.
У зв’язку зі вступом України до СОТ з наступним виходом вітчизняних товарів
на світовий ринок та надходженням великої кількості імпортованої сировини на
український ринок постає проблема зближення вітчизняних та закордонних норм
показників безпечності. Інтеграція України до світової спільноти вимагає адаптації її
нормативно-правової бази до міжнародних вимог та практики.
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За своїм впливом найбільш вагомими для України були два процеси: вступ до
СОТ та виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС.
Вступ до СОТ не вимагає дотримання певних норм щодо харчових продуктів, але
вимагає певних правил стосовно торгівлі. І одним із фундаментальних принципів
торгових відносин в рамках СОТ є заборона дискримінації торгівлі. Торгові партнери
мають створювати однаково сприятливі умови як для імпортованих товарів, так і
товарів внутрішнього виробництва.
Невідповідність норм безпечності вимогам угод СОТ щодо санітарних та
фітосанітарних заходів викликає створення негативних технічних бар’єрів у торгівлі та
приводить до значних економічних збитків. У міжнародній практиці розглядають
окремо: норми, які затверджуються державними органами і є обов’язковими, та
стандарти, які встановлюють норми, що затверджуються національними або
міжнародними організаціями. Узгодженість між цими двома видами норм може бути
довільною.
У зв’язку з цим національна система санітарно-ветеринарних заходів та
національних стандартів розглядається як такою, що може створювати приховані
(нетарифні) обмеження для імпортованої продукції.
Таким чином, вітчизняні виробники знаходяться в умовах жорстких правил
для збуту продукції, а можливості захисту внутрішнього споживчого ринку від
імпортної недоброякісної продукції досить обмежені.
У цих умовах в Україні необхідно створити нормативно-правову базу,
гармонізовану з міжнародним законодавством у сфері безпечності і якості, та
запровадити міжнародну практику застосування стандартів і оцінки відповідності.
Система технічного регулювання в Україні має переходити до такої, де
обов’язковими для дотримання є технічні регламенти (які визначають характеристики
товару, або пов‘язані з ним виробничі процеси чи способи виробництва, включаючи
адміністративні положення). В той же час, дотримання стандарту (який визначає
призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або
характеристики товарів чи пов’язаних з ними виробничих процесів або способів
виробництва) є добровільним. Має розширюватися практика визнання декларації
постачальника (виробника) про відповідність та скорочуватися перелік товарів, які
підлягають обов’язковій сертифікації третьою стороною. Разом з цим має
запроваджуватися система ринкового нагляду, тобто постійне спостереження за
відповідністю продукції, введеної в обіг, технічним регламентам, повнотою і
достовірністю інформації про таку продукцію.
www.minagro.kiev.ua
25.03.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Технічного регламенту “Вимоги щодо виробництва молока та
молочних продуктів”

Випуск
№49 (38)
25 березня
2011 року

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного
регламенту “Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів” розроблено на
виконання Закону України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності та відповідно до Тематичного плану наукових розробок у сфері
стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2008 рік,
затвердженого наказом Мінагрополітики від 13.05.08 № 294.
Метою розроблення Технічного регламенту є встановлення єдиних
обов’язкових вимог до молочної сировини та його виробництва, ведення
технологічного процесу, зберігання, реалізації та утилізації молока, правил
ідентифікації, вимог до пакування та маркування продукції, охорони довкілля, а також
підтвердження відповідності на основі чинного законодавства України.
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Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного
регулювання ринку молока, що виробляється та імпортується, захисту від надходження
неякісного молока і молочних продуктів та усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, що,
в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції
та подальшому розвитку міжнародної торгівлі та інтеграції України в СОТ .
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного
регламенту “Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів” розміщено на
веб-сайті Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови Кабінету
Міністрів України можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаменту ринків тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією або на адресу електронної пошти Державного
комітету України з питань регуляторної політики 01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Цілями державного регулювання є вдосконалення технічного регулювання та
реалізації споживчої політики України з урахуванням вимог ЄС та СОТ. Тому,
наближення законоположень надасть можливість покращення товарообігу на
внутрішньому ринку України, спрощення торговельних відносин під час експортноімпортних операцій та сприятиме конкурентоспроможності молочних продуктів
вітчизняного виробництва на світовому ринку, обмеження надходження на внутрішній
ринок неякісної та фальсифікованої продукції.
Інтеграція України до світової спільноти вимагає адаптації її нормативноправової бази до міжнародних вимог та практики.
За своїм впливом найбільш вагомими для України були два процеси: вступ до
СОТ та виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україно та ЄС. Вступ
до СОТ не вимагає дотримання певних норм щодо харчових продуктів, але вимагає
певних правил стосовно торгівлі. І одним із фундаментальних принципів торгових
відносин в рамках СОТ є заборона дискримінації торгівлі. Торгові партнери мають
створювати однаково сприятливі умови як для імпортованих товарів, так і товарів
внутрішнього виробництва. Дотримання угод СОТ по Санітарним та фітосанітарним
заходам (СФС) та Угоди по технічним бар’єрам в торгівлі (ТБТ) мають забезпечувати
рівні правила гри для країн, що займаються торгівлею сільськогосподарською та
харчовою продукцією. У міжнародній практиці розглядають окремо: норми, які
затверджуються державними органами і являються обов’язковими, та стандарти, які
встановлюють норми, що затверджуються національними або міжнародними
організаціями. Узгодженість між цими двома видами норм може бути довільною.
У зв’язку з цим, національна система санітарно-ветеринарних заходів та
національних стандартів розглядається як такою, що може створювати приховані
(нетарифні) обмеження для імпортованої продукції.
Таким чином, вітчизняні
виробники знаходяться в умовах жорстких правил для збуту продукції, а можливості
захисту внутрішнього агропродовольчого ринку, від імпортної недоброякісної
продукції, досить обмежені. В цих умовах, в Україні необхідно створити нормативноправову базу, гармонізовану з міжнародним законодавством у сфері безпечності і
якості, та запровадити міжнародну практику застосування стандартів і оцінки
відповідності.
Система технічного регулювання в Україні має переходити до такої, де
обов’язковими для дотримання є технічні регламенти (які визначають характеристики
товару, або пов‘язані з ним виробничі процеси чи способи виробництва, включаючи
адміністративні положення). В той же час, дотримання стандарту (який визначає
призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або
характеристики товарів чи пов’язаних з ними виробничих процесів або способів
виробництва) є добровільним. Має розширюватися практика визнання декларації
постачальника (виробника) про відповідність, та скорочуватися перелік товарів, які
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підлягають обов’язковій сертифікації третьою стороною. Разом з цим має
запроваджуватися система ринкового нагляду, тобто постійне спостереження за
відповідністю продукції, введеної в обіг, технічним регламентам, повнотою і
достовірністю інформації про таку продукцію.
www.minagro.kiev.ua
21.03.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики “Про внесення
змін до Порядку та умов проведення конкурсу з надання соціально спрямованих
дорадчих послуг”
З метою забезпечення громадського обговорення проекту наказу
Мінагрополітики “Про внесення змін до Порядку та умов проведення конкурсу з
надання соціально спрямованих дорадчих послуг” та аналізу регуляторного впливу
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства оголошує про
його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики “Про внесення
змін до Порядку та умов проведення конкурсу з надання соціально спрямованих
дорадчих послуг” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства: 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 адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства, вул.
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. e-mail: natasha@minapk.gov.ua
НАКАЗ
Про внесення змін до Порядку та умов проведення конкурсу з надання соціально
спрямованих дорадчих послуг
З метою удосконалення процедури проведення конкурсу з надання соціально
спрямованих дорадчих послуг
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку та умов проведення конкурсу з надання соціально спрямованих
дорадчих послуг, затвердженого наказом Мінагрополітики від 12.03.2008 № 135,
зареєстрованого в Мін’юсті 10.04.2008 за № 289/14980, такі зміни:
1.1. Абзац другий пункту 2.6 викласти в такій редакції:
“Розгляд заявок розпочинається наступного робочого дня після дати закінчення
прийому документів і здійснюється протягом трьох робочих днів”.
1.2. У пункті 3.9 після слів “міської держадміністрацій” доповнити словами “у 5денний термін з дати проведення конкурсу”.
2. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва (Воробей Є.М.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ладику В.І.
www.minagro.kiev.ua
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25.03.2011
В Україні набула чинності постанова про фінансування с/г кооперативів
25 березня набула чинності постанова КМУ № 272 від 9 березня 2011 р., що
затверджує порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Згідно з постановою, бюджетні кошти спрямовуються на конкурсній основі на
фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами
яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи сільськогосподарські товаровиробники, для придбання сільськогосподарської техніки,
устаткування та обладнання вітчизняного виробництва.
Фінансова підтримка надається кооперативу в розмірі 90% вартості техніки без
урахування сум податку на додану вартість за умови попередньої оплати кооперативом
постачальнику техніки 10% її вартості та укладення з управлінням відповідного
договору.
У разі якщо кооператив надає в користування третім особам або відчужує
придбану техніку до закінчення терміну її експлуатації (у тому числі у зв'язку з
ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних
коштів підлягає поверненню до державного бюджету.
Бюджетні кошти не виділяються:
• кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а також
заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички
тощо) та Пенсійним фондом України, а також тим, у яких виявлені факти нецільового
використання бюджетних коштів;
• кооперативам, які визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про
банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації.
Для проведення конкурсного відбору кооперативів, які мають право на
фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, управління утворюють регіональні
комісії з проведення конкурсних відборів.
До складу регіональної комісії входять представники управлінь, регіональних
органів Державної податкової служби, Державної фінансової інспекції і фінансових
органів, регіональних відділень Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств, Всеукраїнської громадської організації "Союз учасників
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Україна" (за згодою).
Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору
кооперативів є:
• наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніка);
• кількість і вартість послуг, що надаються кооперативом своїм членам;
• відповідність заявленої до придбання техніки обсягом і переліком послуг, які
надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану.
При рівних умовах перевага віддається багатофункціональним кооперативам з
великою кількістю членів.
Для участі у конкурсному відборі кооперативи представляють регіональним
комісіям у двох примірниках такі документи:
• заявку на участь у конкурсі за формою, затвердженою Міністерством аграрної
політики і продовольства;
• копію статуту, завірену нотаріально;
• копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
• виписку з банківського рахунку про наявність фінансових ресурсів, достатніх
для оплати 10% вартості техніки, заявленої в кошторисі;
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• баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за
встановленою формою;
• довідку від державного реєстратора про те, що стосовно кооперативу не
порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;
• довідки, видані відповідним органом державної податкової служби та
Пенсійного фонду України, про відсутність (наявність) заборгованості за податковими
зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
• довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом
по сплаті податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника, скріпленим печаткою
кооперативу;
• проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напрямку
діяльності та кошторис на придбання техніки.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.03.2011
Україна прогнозують провал виробництва зерна
Говорити про успіхи в 2011 р. аграріям не доводиться. Можна прогнозувати
провал виробництва зерна. Про це 24 березня 2011 під час прес-конференції заявив
президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України І. Томич.
"Вчорашня заява про те, що на 87% забезпечено аграрний сектор мінеральними
добривами, стягнуто прем'єром з неба. Основний фактор сьогодні - цінова політика на
ринку міндобрив. Пальне - теж проблема. Немає ніякої технологічної впевненості в
тому, що їх буде достатньо", - розповів він.
За його словами, ще один чинник, який впливає на аграрний ринок - політичний.
"Економіка і політика пов'язані нерозривно. Найбільша проблема - зовсім незрозуміла
поведінка влади на ринку зерна України. Уряд прийняв рішення про введення мита на
експорт зерна. Таким чином, воно знімає заздалегідь конкурентоспроможність і знижує
ціну на 20% у фермера. Селяни почали посівну і вони посіють. Але говорити про
успіхи в цьому році не доводиться. Можна прогнозувати провал виробництва зерна ", резюмував експерт.
«UBR»
25.03.2011
Мінекономрозвитку України тримає
ціноутворення на продовольчі товари
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на

постійному

контролі

питання

За дорученням прем'єр-міністра України Миколи Азарова перший заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов провів нараду з
представниками торговельних мереж з дотримання термінів розрахунків за соціально
значимими товарами.
Як було зазначено під час наради, уряд вживає заходів для недопущення
необгрунтованого зростання цін на продовольчі товари.
У той же час роздрібні торгові мережі порушують терміни розрахунків за
поставлені товари, нав'язують неприйнятні умови співпраці, існує велика дебіторська
заборгованість, що, у свою чергу, призводить до подорожчання товарів. Зокрема,
існують факти розрахунків торговими мережами за хлібобулочні вироби до 65 днів.
Як зазначив В. Копилов, для врегулювання питання здійснення розрахунків
суб'єктів торговельної діяльності з постачальниками хліба та інших соціально значимих
товарів необхідно встановити термін не більше 10 днів. Ця ідея була підтримана і
представниками торговельних мереж.
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«Треба вийти на те, щоб розрахунки були не більше 10 днів по цій групі товарів.
Я хотів би, щоб у нас існував принцип строгості, але справедливості ... Нам необхідні
єдині правила торгівлі », - підкреслив він.
Перший заступник міністра зазначив, що на сьогодні такий термін розрахунків є
обґрунтованим, адже знизилися процентні ставки кредитів банків (16-18% у ц.р. проти
28-30% в 2010 р.). «Тенденція щодо скорочення процентної ставки кредитів триває, і
прогнозується, що вже найближчим часом вона знизиться до 12-14%», - підкреслив В.
Копилов.
Крім того, досягнута домовленість, що наступного тижня буде підписано
Меморандум про взаєморозуміння між Мінекономрозвитку і ключовими торговими
мережами, в якому будуть відображені вищевказані домовленості і враховані
пропозиції торгових мереж.
АПК-Інформ
24.03.2011
Введення мита на експорт зернових з України - менш ефективна міра, ніж
квотування - А. Розгон
Введення мита на експорт зернових - менш ефективна міра, ніж квотування.
Таку думку висловив директор департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства
аграрної політики і продовольства України А. Розгон.
"Дійсно, проект закону (про введення експортного мита на зернову групу) був
розроблений Міністерством фінансів. Я так розумію, логіка його полягає в тому, щоб
відійти від режиму квотування, а як альтернативу квотуванню ввести мито на зернову
групу, щоб якось обмежити експорт ", - сказав А. Розгон.
Він також зазначив, що, згідно з розрахунками МінАПіП, введення мит - менш
ефективна міра, ніж квотування. "Крім збитків товаровиробникам - це нічого не
принесе, так як зернотрейдер свого не втратить. Він просто на суму мита зменшить
ціну придбання (зернових)", - сказав він.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
24.03.2011
Українські аграрії прогнозують урожай зернових в 2011 р. на рівні 36-38 млн. т
Українські аграрії прогнозують урожай зернових в 2011 р. на рівні 36-38 млн. т.
Про це 24 березня 2011 під час прес-конференції заявив заступник директора
Української аграрної конфедерації (УАК) Олександр Ярославський.
"Дай бог, щоб за умови хорошої погоди України вийшла на врожай 36-38 млн. т
зерна в цьому році", - сказав він. Крім того, О. Ярославський пояснив, що дуже
серйозну роль в посівній будуть відігравати ціни на добриво, і вони можуть підкосити
врожайність цього року.
"Виходячи з сьогоднішніх цін на добриво, кількість врожаю може зменшитися",
- зазначив експерт.
«UBR»
24.03.2011
Для початку посівної аграрії Україні отримали майже 1 млн. тонн насіння –
Присяжнюк
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Українські виробники сільськогосподарської продукції на достатньому рівні
забезпечені насіннєвим матеріалом рівномірно у всіх регіонах країни. За словами
міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка, виділена
міністерством кількість насіння неодмінно стане запорукою успішної посівної. Крім
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того, українські аграрії зможуть за пільговими цінами додатково отримати понад 7 тис.
тонн насіння з Державного резервного насіннєвого фонду.
«У разі виникнення дефіциту насіння в окремих сільськогосподарських
товаровиробників Державний резервний насіннєвий фонд зможе оперативно на
пільгових умовах відпустити 7362 тонни насіння. Крім цього, науково-дослідні
установи Національної академії аграрних наук готові реалізувати більше 18 тис. тонн
елітного насіння ярих культур, в тому числі: пшениці - 1429 тонн, ячменю - 9491,
гречки - 670, вівса - 1718 і інших культур », - додав М. Присяжнюк.
За
даними
Мінагропрода,
забезпеченість
сільськогосподарських
товаровиробників усіх форм власності насінням ярих зернових і зернобобових культур
(без кукурудзи) становить 975,2 тис. тонн, або 103% до потреби. Всі регіони повністю
забезпечені насінням, за винятком сільгосппідприємств Закарпатської та Полтавської
областей, які забезпечені посівним матеріалом на 99%. При цьому сільськогосподарські
підприємства довели до посівних кондицій 745,3 тис. тонн (114%) насіння зернових і
зернобобових культур (без кукурудзи).
АПК-Інформ
24.03.2011
Забезпеченість українських аграріїв міндобривами становить 70-80% від рівня
2010 року - І. Томич
Забезпеченість українських аграріїв мінеральними добривами складає 70-80%
від рівня минулого року. Таку думку в ході прес-конференції 24 березня висловив
голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич.
"Від необхідного рівня технологічного забезпечення сільгоспвиробники
забезпечені нижче 20%. Якщо говорити від рівня минулого року, орієнтовно, то десь в
межах 70-80%", - сказав І. Томич.
Він зазначив, що аграрії забезпечені паливно-мастильними матеріалами не
більш ніж на 3 тижні.
"Немає ніякої технологічної впевненості у забезпеченні паливно-мастильними
матеріалами", - зазначив І. Томич.
АПК-Інформ
24.03.2011
Нова схема кредитування українських аграріїв під заставу землі дозволить
щорічно залучати більше 200 млрд. грн. – Мінагропрод
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При введенні обороту ринку сільськогосподарських земель нова схема
кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі або права її
оренди, розроблена Міністерством аграрної політики і продовольства України,
дозволить щорічно залучати в галузь більше 200 млрд. грн. Про це повідомив перший
заступник міністра аграрної політики і продовольства Микола Безуглий в ході
парламентських слухань «Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері,
законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації».
«У фінансово-економічному аспекті підтримки виробників продукції сільського
господарства кардинально розшириться база кредитування під заставу землі або права
її оренди. Міністерство розробило принципово нову схему кредитування
сільгосптоваровиробників, яка дозволить залучити у виробничу сферу більше 200 млрд.
грн. кредитних ресурсів на рік з кредитними ставками до 10%, чого достатньо як для
фінансування технічного переоснащення сільського господарства, так і для
впровадження нових технологій », - сказав він.
Перший заступник міністра нагадав, що планується створити державний
земельний іпотечний інвестиційний банк, головною метою якого буде задоволення
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потреб виробників у дешевих банківських продуктах і послугах довгострокового
фінансового кредитування аграрного виробництва під заставу земельних ділянок або
прав їх оренди.
М. Безуглий також зазначив, що для забезпечення обороту сільгоспземель
міністерство розробило ряд законодавчих актів, серед яких законопроекти «Про ринок
земель», «Про державний земельний кадастр», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо посилення контролю над використанням земель», «Про
консолідацію земель сільгосппризначення », «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо застави прав на земельні ділянки сільськогосподарського
призначення».
УНІАН
23.03.2011
Європейці задоволені системами контролю при виробництві м'яса птиці в Україну
Звіт європейських фахівців про безпеку м'яса птиці, виробленого в Україні,
порадував головних ветеринарів країни. Про це повідомив голова Державної
фітосанслужби Україні, голова Ради по співробітництву у сфері ветеринарії країн СНД
І. Бісюк під час прес-конференції.
"Висновок я отримав 2 дні тому, зараз читаю. Там є низка невеликих зауважень з
термінами усунення недоліків на окремих підприємствах, але, загалом, звіт мене
радує", - зазначив І. Бісюк.
У цілому, за його словами, у звіті йдеться, що "державні фітосанітарні служби
України сьогодні в змозі забезпечити всі необхідні умови для гарантування безпеки
експорту м'яса птиці".
Нагадаємо, що з 6 по 10 грудня 2010 р. в Україні працювала місія інспекторів
офісу FVO (організації з питань продовольчої безпеки) з оцінки стану існуючої системи
контролю здоров'я тварин при виробництві м'яса птиці, яєць і продукції з них для
можливого експорту в країни Європейського Союзу .
Раніше І. Бісюк зазначав, що українські птахівники мають високі шанси на
отримання права експорту продукції до країн Євросоюзу.
«Голос.UA»
23.03.2011
Для проведення посівної кампанії 2011 українським аграріям необхідно 26,1 млрд.
грн.
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За прогнозними даними з регіонів, загальна потреба сільськогосподарських
підприємств у коштах для здійснення комплексу весняно-польових робіт в 2011 р.
складає 26,1 млрд. грн., з яких 20 млрд. грн. - потреба в коштах на матеріальні ресурси.
За даними відомства, власними коштами підприємства забезпечені лише на рівні
65,3%, або 17 млрд. грн.
Частково дефіцит коштів може бути покритий за рахунок коштів державної
підтримки, коштів, передбачених Аграрним фондом для здійснення форвардних
закупівель у сумі 3,1 млрд. грн., і коштів місцевих бюджетів на підтримку
сільгоспвиробників.
"Але існує непокритий дефіцит коштів, який покривається за рахунок залучення
банківських кредитів - 2 млрд. грн., товарних кредитів - 859,3 млн. грн. та залучених
інвестицій - 86,7 млн. грн.", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за станом на 15 березня 2011 сільгоспвиробники витратили
для проведення весняно-польових робіт 14,4 млрд. грн., тобто 55,3% від запланованого.
«УНІАН»
- 19 -
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22.03.2011
МінАПіП розробило проект наказу щодо видачі ліцензій на імпорт в Україну
цукру-сирцю
Міністерство аграрної політики і продовольства України розробило проект
наказу "Про затвердження Порядку надання погодження на видачу ліцензій для
імпорту в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти".
Головною метою даного документу є забезпечення ліцензування імпорту в
Україну цукру-сирцю з тростини в межах встановленої тарифної квоти та 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" з цукрових буряків, згідно з розподілом обсягів цукру-сирцю з
тростини на ввезення в Україну в межах тарифної квоти, затвердженого на відповідний
маркетинговий рік наказом МінАПіП.
Згідно з проектом наказу, для розгляду поданих суб'єктами господарської
діяльності документів на отримання погодження на видачу ліцензій, МінАПіП створює
спеціальну комісію. Комісія розпочинає прийом документів на отримання погодження
на наступний день після розміщення на офіційному веб-сайті Мінекономіки
повідомлення про початок прийому заявок на видачу ліцензій для імпорту в Україну
цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти.
Для отримання погодження на видачу ліцензій, яке видає комісія, заявник
повинен подати такі документи:
• копію Свідоцтва про державну реєстрацію;
• копію картки реєстрації учасника зовнішньоекономічної діяльності;
• довідку про відсутність заборгованості по будь-яким кредитам (видана
обслуговуючим банком) (оригінал);
• нотаріально завірену копію зовнішньоекономічного контракту, укладеного або
зареєстрованого на Аграрній біржі або на товарній біржі на поставку цукру-сирцю;
• копію договору на переробку цукру-сирцю з переробними підприємствами, що
містить техніко-економічні дані про обсяги виходу цукру при переробці цукру-сирцю з
тростини;
• якщо підприємство планує здійснювати переробку сирцю на власних
промислових потужностях, надається довідка про техніко-економічних показниках
роботи підприємства за минулий рік, у тому числі обсяги виходу цукру з цукру-сирцю;
• довідку про відсутність непогашеного податкового боргу із сплати
загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) (оригінал);
• виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (про відсутність запису, що підприємство знаходиться в процесі санації,
банкрутства або ліквідації) (оригінал);
• довідки про відсутність заборгованості до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування (центру зайнятості, від нещасних випадків,
тимчасової втрати працездатності) на підприємствах, що здійснюють переробку цукрусирцю (оригінали);
• копію виписки із Статуту в частині повноважень керівника юридичної особи
на укладання договорів.
При цьому пакет документів повинен бути прошитий та скріплений печаткою
суб'єкта господарської діяльності.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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4. ПОДІЇ ІРАР
 Заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у роботі Загальних
зборів Асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції України, яка
проходила на будівельному майданчику оптового ринку «Столичний». У заході
прийняли участь також віце-президент Світового Союзу оптових ринків (World
Union of Wholesale Markets), представники Міністерства аграрної політики
України, проектів міжнародної технічної допомоги, бізнесу.
 У Торгово-промисловій палаті України (ТППУ) відбулася робоча зустріч членів
ТППУ з німецьким експертом, де обговорювалося питання розширення
можливостей організації. У зустрічі прийняв участь член аграрного комітету
ТППУ, заступник директора ІРАР Корінець Р.Я.
 Голова Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
України (СУСОКУ) Томич І.Ф. та генеральний директор СУСОКУ, заступник
директора ІРАР Корінець Р.Я. провели робочу зустріч з представниками проекту
ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та європейської
політики добросусідства у сільському секторі» щодо налагодження співпраці з
підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні.
 Заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у парламентських
слуханнях "Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче
забезпечення земельних відносин та практика його реалізації", що проходили у
Сесійній залі Верховної Ради України 23 березня 2011 року.
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