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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 березня 2011 р. № 337
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2010 р.№ 938
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 938 "Про
встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт
якої підлягає ліцензуванню до 31 березня 2011 р., і затвердження Порядку видачі
ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот"
такі зміни:
1) у назві та пункті 1 постанови цифри і слова "31 березня 2011 р." замінити цифрами і
словами "30 червня 2011 р.";
2) у додатку до постанови:
у назві додатка цифри і слова "31 березня 2011 року" замінити цифрами і словами "30
червня 2011 року";

БЮЛЕТЕНЬ

у графі "Експортна квота до 31 березня 2011 р., тис. тонн":
у назві графи цифри і слова "31 березня 2011 р." замінити цифрами і словами "30
червня 2011 р.";
у позиції "Кукурудза" цифри "3000" замінити цифрами "5000";
3) у пункті 1 Порядку видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської
продукції та розподілу квот, затвердженого зазначеною постановою, цифри і слова "31
березня 2011 р." замінити цифрами і словами "30 червня 2011 р.".
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
http://www.kmu.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
державної підтримки розвитку сільського господарства»
Номер, дата реєстрації: 8324 від 01.04.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства» є
врегулювання на законодавчому рівні питання щодо продажу квот встановлених
Кабінетом Міністрів України на зерно та продукти його переробки з аукціонів, що в
свою чергу дозволить забезпечити державну підтримку розвитку сільського
господарства.
Зважаючи на значний потенціал країни в сфері сільського господарства, існує
ряд проблем, що гальмують його розвиток, серед яких: проблема конкурентноздатності
вітчизняної продукції агропромислового комплексу на міжнародних ринках, проблема
захисту внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції, проблема регулювання
структури експорту-імпорту аграрної продукції тощо.
Незважаючи, на те, що статистика зовнішньої торгівлі сільськогосподарською
продукцією із року в рік має позитивні тенденції, а агропромисловий комплекс
нарощує темпи поставок за кордон, інфраструктура села та рівень модернізації
сільгоспвиробництва залишається незадовільною..
Разом із тим, на сьогодні неврегульоване питання щодо продаж квот експорту
(імпорту) зерна та продуктів його переробки на аукціонах. З огляду на наведене, з
метою законодавчого забезпечення питання стосовно розподілу квот встановлених
Кабінетом Міністрів України на зерно та продукти його переробки, шляхом продажу
квот на аукціонах, розроблено проект Закону України "«Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського
господарства», що також дозволить забезпечити державну підтримку розвитку
сільського господарства.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та
затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових
культур
Номер, дата реєстрації: 8321 від 31.03.2011
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я
Останній етап проходження: Передано на розгляд керівництву (31.03.2011)
http://zakon.rada.gov.ua
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Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до положень про реєстри сільськогосподарських
дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертівдорадників”
З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін до положень про реєстри сільськогосподарських
дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників” та
аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та
продовольства оголошує про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих
служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників” 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: Stavnicha@minapk.gov.ua
ЗМІНИ,
що вносяться до положень про реєстри сільськогосподарських
дорадчих служб, а також сільськогосподарських
дорадників і експертів-дорадників
1. У Положенні про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб:
1) в абзаці першому пункту 3 слова “або за його рішенням всеукраїнською
громадською професійною організацією, що об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності і
має статус саморегулівної організації (далі — саморегулівна організація)” виключити;
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
“7. Підставами для відмови у внесенні до Реєстру та видачі сертифіката є:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Рішення про відмову у внесенні до Реєстру надсилається дорадчій службі у
письмовій формі (з обґрунтуванням причини) протягом п'яти днів після прийняття
такого рішення.”;
3) у пункті 8:
слова “за рахунок коштів дорадчої служби” виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“Вартість сертифіката не може перевищувати витрати Міністерства аграрної
політики та продовольства на розгляд заяви про включення до Реєстру дорадчих служб,
друк і його видачу.”;
4) пункти 10—12 викласти в такій редакції:
“10. Рішення про зупинення дії сертифіката приймається Міністерством аграрної
політики та продовольства у разі порушення дорадчою службою вимог щодо
обов'язкової мінімальної кількості дорадників у складі дорадчої служби.
Міністерство аграрної політики та продовольства приймає рішення про
поновлення дії сертифіката після усунення дорадчою службою порушень, що зумовили
зупинення його дії.
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11. Міністерство аграрної політики та продовольства приймає рішення про
виключення дорадчої служби з Реєстру та анулювання сертифіката у разі:
подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру та анулювання
сертифіката;
наявності відомостей про припинення юридичної особи як дорадчої служби;
неподання в установлений строк інформації про зміни, внесені до документів,
які додаються до заяви про внесення до Реєстру дорадчих служб та одержання
сертифіката.
Дія сертифіката припиняється з дня прийняття Міністерством аграрної політики
та продовольства рішення про його анулювання.
12. Рішення про відмову у внесенні до Реєстру дорадчих служб та видачу
сертифіката, зупинення дії сертифіката, виключення з Реєстру дорадчих служб та
анулювання сертифіката може бути оскаржено до суду.”;
5) у тексті Положення слова “або саморегулівна організація” у всіх відмінках
виключити, а слово “Мінагрополітики” замінити словами “Міністерство аграрної
політики та продовольства” у відповідному відмінку.
2. У Положенні про Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертівдорадників:
1) в абзаці першому пункту 3 слова “або за його рішенням всеукраїнською
громадською професійною організацією, що об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності і
має статус саморегулівної організації (далі —саморегулівна організація)" виключити;
2) у тексті Положення слова “або саморегулівна організація” у всіх відмінках
виключити, а слово “Мінагрополітики” замінити словами “Міністерство аграрної
політики та продовольства” у відповідному відмінку.
Головним завданням прийняття постанови є удосконалення реєстрації
сільськогосподарських дорадчих служб, дорадників та експертів-дорадників з метою
забезпечення державного обліку юридичних та фізичних осіб, які здійснюють дорадчу
діяльність, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,
контролю за належним кваліфікаційним рівнем дорадчих служб і формування
достовірної інформації про такі служби та працівників.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до положень
про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських
дорадників і експертів-дорадників” розроблено відповідно до Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”.
Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного
регулювання
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Ця постанова розроблена у відповідності із планом організації підготовки
проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 2 грудня
2010 року № 2754 – VI “Про внесення змін до Закону України про
сільськогосподарську дорадчу діяльність”.
Зокрема, проектом постанови передбачається внести зміни до Положення про
Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб та Положення про Реєстр
сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників, в частині повноважень
Мінагрополітики створювати, вести і оприлюднювати на своєму веб-сайті
вищезазначені реєстри.
Крім того, пропонується уточнити порядок створення і ведення Реєстру
сільськогосподарських дорадчих служб та процедуру видачі сертифіката на право
надавати дорадчі послуги, у тому числі визначити, що вартість сертифіката не може
перевищувати витрати Міністерства на розгляд відповідної заяви, друк і його видачу.
www.minagro.kiev.ua
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Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007
р. № 1131”
З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19
вересня 2007 р. № 1131” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту
Міністерство аграрної політики оголошує про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №
1131” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики: www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:
Міністерство аграрної політики, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. e-mail:
natasha@minapk.gov.ua
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. № 1131
У назві та постановляючій частині постанови слова і цифри "у 2007 році"
виключити.
У Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби,
затвердженому зазначеною постановою:
у назві Порядку слова і цифри "у 2007 році" виключити;
у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифри "у 2007 році" виключити;
абзац другий викласти у такій редакції:
"Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної політики
та продовольства, відповідальними виконавцями бюджетної програми — Міністерство
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового
розвитку облдержадміністрацій.";
у пункті 3 слова і цифри "станом на 1 січня 2009 року" замінити словами і
цифрою "станом на 1 січня відповідного року";
абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:
"розробляють і затверджують у межах доведених до них бюджетних асигнувань
за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства регіональні плани
заходів з надання дорадчих послуг (далі — регіональні плани) з обґрунтуванням
потреби в коштах і детальними розрахунками витрат відповідно до вартості дорадчих
послуг, затвердженої Міністерством аграрної політики та продовольства і
Міністерством економічного розвитку і торгівлі за погодженням з Мінфіном.
Міністерство аграрної політики та продовольства забезпечує щорічне проведення
індексації вартості послуг з урахуванням рівня інфляції на підставі даних Державної
служби статистики;";
у пункті 5 слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами
"державної фінансової інспекції";
в абзаці третьому пункту 6 слова "в установленому законодавством порядку"
замінити словами "відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель";
пункт 9 викласти у такій редакції:
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"9. Перерахування бюджетних коштів суб'єктам сільськогосподарської дорадчої
діяльності проводиться Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням
промисловості
та
агропромислового
розвитку
Севастопольської
міської
держадміністрацій 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.";
у пункті 11 слово "фінансової" виключити;
доповнити Порядок пунктом 12 такого змісту:
"12. Міністерство аграрної політики та продовольства за погодженням з
Мінфіном може здійснювати за підсумками дев'яти місяців поточного року починаючи
з жовтня перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між регіонами пропорційно
потребі, визначеній у пропозиціях Міністерства аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і
управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій щодо зменшення обсягу асигнувань у разі неможливості їх
використання або збільшення у зв'язку з виникненням потреби, шляхом внесення змін
до розподілених обсягів бюджетних коштів в межах загального річного ліміту
асигнувань.";
у тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінити словами "Міністерство
аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку.
Основним завданням проекту постанови є визначення прозорого та ефективного
механізму використання бюджетних коштів, передбачених Мінагрополітики за
бюджетною програмою “Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої
служби”..
Проект постанови розроблено з метою забезпечення виконання Закону України
“Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” в частині надання соціально
спрямованих дорадчих послуг та ефективного використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки сільськогосподарської дорадчої служби.
www.minagro.kiev.ua
30.03.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства “Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення
реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які
шасі,
самохідними
здійснюють
торгівлю
тракторами,
самохідними
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами,
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства “Про затвердження Порядку обліку, створення та
ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання,
які
здійснюють
торгівлю
тракторами,
самохідними
шасі,
самохідними
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами,
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що
мають ідентифікаційні номери” Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики та
продовольства України на виконання пункту 4 Порядку здійснення оптової та
роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають
ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11.11.2009 № 1200 (із змінами).
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Зазначеним проектом наказу передбачається встановлення порядку обліку,
створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами,
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що
мають ідентифікаційні номери.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про
затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ,
організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами,
самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і
меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та
їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери” 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: Міністерство аграрної політики
України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: prokopov@minapk.gov.ua.
Цілями державного регулювання є визначення загального Порядку обліку,
створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами,
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що
мають ідентифікаційні номери.
Проект наказу Мінагрополітики “Про затвердження Порядку обліку, створення
та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами,
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що
мають ідентифікаційні номери” підготовлено на виконання пункту 4 Порядку
здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11.11.2009 № 1200 (із змінами).
www.minagro.kiev.ua
28.03.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про схвалення Концепції розвитку системи страхування
сільськогосподарської продукції в Україні»

Випуск
№50 (39)
1 квітня
2011 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи страхування
сільськогосподарської продукції в Україні», Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Зазначений проект розпорядження підготовлено з метою визначення
стратегічних напрямків державної політики у сфері страхування сільськогосподарської
продукції, що розвивається на ринкових засадах за принципами функціонування
системи страхування сільськогосподарської продукції.
Повний пакет документів до проекту розпорядження Кабінету Міністрів
України розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної
політики України: www.minagro.gov.ua
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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:
Метою цієї Концепції є вибір найбільш оптимального варіанта системи
агрострахування, спрямованого на мінімізацію ризиків у галузі та забезпечення
стабільності сільськогосподарського виробництва, як важливої умови забезпечення
продовольчої безпеки країни.
Для реалізації цієї мети передбачається створення на законодавчому рівні умов
для функціонування вказаної системи страхування шляхом:
внесення змін до законів України щодо створення та діяльності системи
страхування сільськогосподарської продукції відповідно до цієї Концепції;
створення Державної аграрної страхової компанії (далі - ДАСК) та забезпечення
виконання нею функцій, передбачених цією Концепцією;
забезпечення щорічного встановлення у законі України про Державний бюджет
України
відповідних
видатків
на
державну
підтримку
страхування
сільськогосподарської продукції;
встановлення механізму відбору страхових компаній для участі у страхуванні
сільськогосподарської продукції за державної підтримки; сертифікація фахівців ринку
страхування сільськогосподарської продукції;
розробки стандартних страхових продуктів, уніфікованих тарифів.
Планується, що Концепція буде реалізуватись поетапно.
На першому етапі передбачено створення законодавчих умов та розробка
відповідних нормативно-правових актів для функціонування системи страхування
сільськогосподарської продукції, а також забезпечення формування необхідних
інфраструктурних елементів системи; створення ДАСК як самостійного державного
підприємства, що діє на принципах самофінансування та прибутковості.
На другому етапі передбачено запровадження необхідних стандартних
страхових продуктів та проведення їх пілотного використання, а також формування
необхідних баз даних щодо страхування сільськогосподарської продукції.
Строк впровадження – 1 рік з моменту прийняття Закону України «Про
особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною
фінансовою підтримкою».
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України підготовлений на виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 08.06.2010 № 33831/0/1-10 до пункту 9
протоколу наради у Прем’єр-міністра України Азарова М. Я. від 2 червня 2010 року.
Сільське господарство України майже щороку потерпає від небезпечних
природних явищ та несприятливих погодних умов і, як наслідок, аграрії зазнають
значних матеріальних збитків. Держава, намагаючись мінімізувати їх, змушена
регулярно вдаватися до заходів фінансової допомоги у вигляді прямих виплат з
резервного фонду Кабінету Міністрів України, які рідко перевищують 10 – 20 відсотків
збитку.
Через прямі виплати держава стримує розвиток страхового ринку, оскільки такі
виплати не потребують дотримання технології виробництва, не вимагають від
виробників відповідних адекватних дій по уникненню або мінімізації ризиків.
Урядом з метою управління ризиками в аграрному секторі з 2005 року по 2008
рік запроваджено державну підтримку страхування сільськогосподарської продукції
шляхом здешевлення страхових платежів.
Проте страховий ринок навіть за підтримки держави за чотири роки самостійно
не зміг відновити зацікавленість сільгоспвиробників до страхування.
Так, державним бюджетом у 2005 році було передбачено за програмою
субсидованого страхування видатки в сумі 54 млн. грн., з яких використано лише 5,4
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млн. грн., у 2006 році – 10 млн. грн. (використано в повному обсязі), у 2007 році – 50
млн. грн. (використано 47,8 млн. грн.), у 2008 році - 200 млн. грн. (використано лише
72,3 млн. гривень).
У ці ж роки застрахована площа збільшилась не значно. Так, у 2005 році було
застраховано лише 1,5 відсотка загального обсягу посівних площ, у 2006 – 2,6 відсотка,
у 2007 – 9,1 відсотка, у 2008 – 4,3 відсотка з майже 26 млн. га загальних посівних площ.
З
2009
року
значно
погіршились
показники
по
страхуванню
сільськогосподарських ризиків. Так, на ринку агрострахування працювало значно
менше страхових компаній, ніж у 2008 році, загальна сума страхових премій
скоротилась до 55 млн. грн., кількість договорів страхування значно зменшилась, також
зменшився розмір застрахованих площ. Ряд страхових компаній проводили формальне
страхування за демпінговими тарифами та з високим рівнем франшизи, що призвело до
різкого зменшення сум страхових виплат сільгоспвиробникам та подальшої
дискредитації агрострахування.
Тому прискорення розвитку системи страхування в аграрному секторі потребує
інших підходів з боку держави, а ніж виплата страхової субсидії.
На сьогодні в Україні немає надійного механізму захисту сільгоспвиробників,
який задовольняв би всіх учасників страхового ринку.
У результаті проведеного аналізу стану розвитку страхування в сільському
господарстві виявлена необхідність формування відповідної системи, яка дозволить
забезпечити необхідний рівень функціональної взаємодії трьох головних учасників
ринку страхування сільськогосподарської продукції – сільгоспвиробників, страховиків
та держави і посилити контроль за функціонуванням системи агрострахування з боку
держави.
www.minagro.kiev.ua
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3. ПРОГРЕС ЗАКОНОДАВЧИХ РЕФОРМ В РАМКАХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СОТ:БЕРЕЗЕНЬ 2011
РОКУ
02.03.2011
У Раді підтримали монополізацію експорту зерна
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до закону
"Про зерно та ринок зерна в Україні" (щодо експорту зерна за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами).
Як повідомляє інформаційне управління парламенту, законопроектом № 8163
пропонується встановити, що експорт зерна здійснюється:

сільськогосподарськими товаровиробниками зерна (в обсягах власного
виробництва);

іншими суб'єктами господарювання, які діють на ринку зерна (в обсягах,
передбачених договорами з сільськогосподарськими товаровиробниками на
вирощування зернових культур), які здійснили авансові платежі в обсязі не менше 50
відсотків ціни відповідної продукції, що склалася на біржовому ринку України, на
строк не менш вегетаційного періоду вирощування відповідної сільськогосподарської
культури;

державним оператором із забезпечення експорту зерна.
Передбачається також, що державним оператором із забезпечення експорту
зерна має бути державне підприємство або господарське товариство, частка держави в
статутному фонді якого складає 25 відсотків і більше, яке визначене урядом на
конкурсних засадах для здійснення експорту зерна та продуктів його переробки за
зовнішньоекономічними договорами.
У профільному парламентському комітеті вважають, що 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 і отримати додаткові доходи до державного бюджету.
Це вже другий законопроект, який ставить мету монополізувати експорт зерна.
Перший такий законопроект неодноразово критикували як українські аграрії, так і
представники інших держав.
Зокрема, як заявив в інтерв'ю ZN.UA посол Франції в Україні Жак Фор, намір
українського уряду створити державного агента, у якого буде монопольне право на
експорт соціально значущих сільгосппродуктів, йде врозріз з офіційними заявами
Києва, а також з тими принципами, за якими працює Європейський Союз.
Крім того, уряд США стурбований триваючим втручанням уряду України в
роботу зернового ринку. Зокрема, американська сторона висловлює невдоволення
намірами створити державну монополію і небажанням зняти обмеження на експорт
зернових, тобто існуванням так званих квот.
Раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та
земельних відносин на засіданні 15 лютого не підтримав скандальний законопроект №
8053, яким пропонується монополізувати експорт сільськогосподарської продукції,
включеної до переліку цінового регулювання.
Джерело: ZN.UA
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На гречку до 1 липня відмінили митні збори
Верховна Рада дала добро на скасування митних зборів на гречку до 1 липня
2011 року. Раніше мито складало 20%. Перед голосуванням опозиція обурилася, що
зараз відмінили мито на гречку, але проблеми це не вирішить, тому що через місяць
через спекулянтів почне дорожчати який-небудь інший продукт, і Раді знову
доведеться скасовувати мита. «Хто за це буде відповідати? Україна продала 50 тисяч
тонн гречки, а тепер хоче купити 20 - 25 тисяч тонн в Китаї. Навіщо це зроблено, хто
буде відповідати? », - обурилися нардепи.
Джерело: Сегодня. ua
21.03.2011
Азаров знайшов "аграрний" компроміс з вільної торгівлі з ЄС
Квоти на експорт агропромислової продукції в Європейське співтовариство в
рамках Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС можуть бути збільшені поступово.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з
представниками британського бізнесу.
Як повідомляє департамент інформації і комунікацій з громадськістю
Секретаріату КМУ, глава уряду відзначив, що позиції угоди по ЗВТ з Європейським
Союзом узгоджені фактично на 90%; залишилися неврегульованими чутливі для
України питання по агропромисловому комплексу і послугам автоперевізників.
За його словами, через введення досить низьких квот на експорт до ЄС української
сільськогосподарської продукції (на пшеницю - близько 20 тис. тонн, на м'ясо свинини
- 1,5 тис. тонн, на м'ясо птиці - 1 тис. тонн) "європейський ринок практично
залишається закритим для України ". "Це ж не відкритий ринок, це не вільна торгівля",
- констатував М. Азаров.
Виходом із ситуації, на думку Прем'єр-міністра, є компромісне рішення, яке
базувалося б на поетапному, протягом 10 років, збільшенню квот на українське
продовольство з поступовим виходом на торгівлю без обмежень і вилучень. "Давайте
знайдемо якусь компромісну позицію: якщо ви наполягаєте на збереженні квот, то ми
готові піти назустріч і зберегти квоти, але на певний термін. Давайте встановимо
перехідний період 10 років, і кожен рік ці квоти будемо збільшувати, після чого їх
скасуємо", - запропонував М. Азаров, додавши: "Договір підписується ж не на один рік,
а на десятки років".
При цьому глава українського уряду висловив здивування щодо обмежень для
аграрної продукції з України на європейський ринок в умовах наростання продовольчої
кризи і нестійких кліматичних умов у світі. За словами М. Азарова, Україна, яка
володіє родючими землями і досить сприятливим кліматом, за умови необхідних
реформ в агропромисловому комплексі могла б значною мірою доповнити ринок ЄС
якісним продовольством.
У свою чергу Посол Великобританії в Україні пан Лі Тернер висловив надію на
підписання в цьому році Угоди про створення ЗВТ між Україною та Європейським
Союзом.
Джерело: http://biz.liga.net
16.03.2011
Путін погрожує Україні забороною на імпорт її товарів
Випуск
№50 (39)
1 квітня
2011 року

Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін визнає суверенне право українського
держави вступати в економічні союзи, але погрожує вибудувати митний кордон у
випадку відмови Україні вступити до Митного союзу.
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Путін заявив, що Росія привітала б переговори з приєднання України до
Митного союзу.
"Це суверенне рішення української держави. Ми вітали б переговори з Україною
з цього питання, будемо до цього прагнути, будемо розмовляти з нашими партнерами",
- сказав Путін, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференції за
підсумками Міждержради ЄврАзЕС і засідання Ради міністрів Союзної держави.
Путін відзначив свою обізнаність про те, що Україна веде переговори зі створення з
Євросоюзом зони вільної торгівлі. "Рівень митного захисту, який Україні вимовила собі
при вступі до СОТ, більш ніж у два рази нижче, ніж наш єдиний митний тариф. І навіть
у разі приєднання Росії до СОТ на тих підставах, які ми зараз для себе визначили з
партнерами по переговорах СОТ, він майже не зміниться - він буде в два рази вищим,
ніж український", - сказав Путін.
"Це означає, що якщо Україна створить зону вільної торгівлі разом з Евросозом і
змушена буде поступитися по багатьом позиціям, чутливим для української економіки,
то вона, зрозуміло, буде розраховувати на те, що ці товари підуть на російський ринок.
А ми не зможемо цього дозволити собі зробити ", - зауважив прем'єр РФ.
За його словами, в цій ситуації Росія буде змушена почати вибудовувати кордон.
"Ми з колегами - і з Білорусією, і з Казахстаном - ясно це усвідомлюємо. Я не вірю, що
і Казахстан, і Білорусь негайно поставлять перед Росією питання про закриття митного
кордону. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що наслідки будуть важкими ", сказав прем'єр.
За його словами, це поганий сценарій розвитку подій, в тому числі маючи на
увазі і характер взаємовідносин Росії та Україні. "А ось вести переговори з Євросоюзом
у форматі Єдиного економічного простору, або Митного союзу - це зовсім інша справа,
і позиції зовсім інші, набагато більш виграшні", - сказав Путін.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що затримка
підготовки і підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС пов'язана з
вимогою Євросоюзу ввести квоти на українську продукцію
Джерело: timeua.info
Російський експерт пророкує Україні 5 мільярдів доларів через вступ до ЄЕП
У разі вступу України до Митного союзу і Єдиного економічного простору
загальний плюс у торговому балансі може скласти приблизно 5 мільярдів доларів. Таку
думку висловив на прес-конференції в Москві завідувач лабораторією прогнозування
виробничого потенціалу та міжгалузевої взаємодії Інституту народногосподарського
прогнозування РАН Олександр Широв.
"Як показують наші попередні розрахунки в довгостроковій перспективі, після
вступу до Єдиного економічного простору загальний плюс Україна в торговому балансі
може скласти приблизно 5 мільярдів доларів. Це відбудеться в один рік, можливо, це
буде розтягнуто в часі, але загальна оцінка зводиться до цієї цифри ", - сказав А.
Широв.
Він зазначив, що у разі вступу України до Митного союзу Росію на першому
етапі чекають втрати. "У такому випадку Росія втрачає експортні мита на нафту і
нафтопродукти, які будуть поставлятися в Україні", - сказав Широв. На його думку, на
цю ж суму будуть знижуватися фінансові витрати за ці товари для українських
виробників, і в цьому є прямий плюс для економіки України. У той же час, в
перспективі від цього виграє і Росія, однак ефект для її економіки буде менше і
становитиме близько 1% ВВП.
Широв зазначив, що одним з опосередкованих ефектів вступу України до
Митного союзу є те, що вона зможе стати транзитним мостом між РФ і ЄС, особливо з
огляду на труднощі у відносинах між Мінськом і Москвою. Крім цього, на території
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Україні буде створено виробництво з західними технологіями, які будуть поставлятися
на російський ринок.
Джерело: УНІАН (http://www.unian.net)
24.03.2011
Уряд має намір запропонувати Верховній раді ввести експортні мита на зерно
Про це заявив президент Асоціації фермерів і приватних землеробів України
Микола Миркевич, пише видання "Дело".
За його даними, відповідний проект закону був схвалений цього тижня
Кабміном. Документ передбачає експортне мито на пшеницю у розмірі 9%, ячмінь 14%, кукурудзу - 12%.
Необхідність нести додаткові витрати при експорті зерна змусить трейдерів
автоматично знижувати на відповідну величину закупівельні ціни.
Тому на відміну від квотування, яке сільгоспвиробники сприйняли відносно
спокійно, нова ініціатива викликала шквал критики.
"Ми однозначно проти введення мит на експорт зерна. Уряд продумано
використовує квотування. Що стосується мит, то це поганий крок. Він погіршує
виробництво продукції", - запевнив Миркевич.
Нагадаємо, що уряд вже виношував схожу ідею - продаж квот на експорт зерна
на аукціонах, що теж загрожувало зниженням закупівельних цін. Під тиском учасників
ринку цей проект був заморожений.
У цей же час зернотрейдери, які давно вже не бачили нічого хорошого з боку
уряду, від нової новації можуть виграти.
Якщо при розподілі квот всі механізми впливу були зосереджені в руках
державних відомств - Мінекономрозвитку і Мінагропрода, то мита (теоретично)
ставлять всіх гравців в однакове становище.
Процес розподілу квот був непрозорий і результат нічим не гарантований, але
при діючих митах компанія буде спочатку знати, скільки доведеться заплатити за право
експорту.
Основна мета введення мит на експорт зерна - крім самоочевидної мети
наповнення бюджету - незрозуміла.
Занадто багато факторів роблять цей крок нелогічним і не вигідним самому
уряду.
По-перше, якщо квотування експорту зерна можна було з натяжкою пояснити
світовій спільноті продовольчою безпекою, то мита йдуть в пряме протиріччя з
правилами СОТ, і обґрунтувати їх необхідність, тим більше на постійній основі, буде
складно.
По-друге, скасування квотування і необхідність платити мита нарівні з усіма
позбавляє конкурентної переваги "Хліб Інвестбуд", успішною діяльністю якого
стурбовані представники влади.
Джерело: http://www.epravda.com.ua/news/2011/03/24/278840/
29.03.2011
Заява Акімової щодо заміні квотування експорту зерна митними заходами

Випуск
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Президент України Віктор Янукович вимагає, щоб після 31 березня, коли
закінчується термін дії квот на експорт зерна, було підготовлено відповідний акт, який
би замінив їх, у разі необхідності, митними заходами, заявила перший заступник
голови адміністрації президента Ірина Акімова.
"Якщо будуть потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи", сказала вона на конференції Economist у Києві. На уточнююче питання, що буде, якщо
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Верховна рада до квітня не ухвалить закон про ведення митних заходів з обмеження
експорту зерна, Акімова сказала: "Значить, не буде квот".
Вона підкреслила, що президент України ще з минулого року дискутував з
урядом про доцільність введення квот на експорт зерна, вказуючи на непрозорість їх
розподілу.
Як повідомлялося, Американська торгова палата вважає, що Україна повинна
забезпечити відкритий і прозорий експорт зерна, скасувавши його квотування. На
початку жовтня 2010 року уряд України ввів квотування експорту зерна на термін до 31
грудня 2010 року. В кінці минулого року воно було продовжено до 31 березня 2011
року. При цьому сумарний розмір квот був збільшений на 1,5 мільйона тонн - до 4,2
мільйона тонн. За цей час квоти розподілялися двічі способом, що викликав потім різку
критику з боку учасників ринку: багато компаній не змогли вчасно отримати висновки
Мінагропрода про наявність зерна, які необхідні для подачі заявки на отримання квоти.
Джерело: Інтерфакс-Україна (http://www.interfax.kiev.ua)
Подарунок для корупції: уряд Азарова продовжив квоти на зерно
На засіданні 30 березня Уряд оголосив про продовження дії квот на експорт
зернових до 1 липня поточного року.
Обсяг квот Кабмін збільшив тільки на експорт кукурудзи - на 2 млн. тонн.
Таким чином, корупційну схему квотування експорту зернових буде
продовжено.
Щоправда, Кабмін пообіцяв тепер змінити принцип розподілу квот. «Вони
будуть продаватися на аукціоні прозоро, чисто і красиво, як хочуть зернотрейдери», заявив із цього приводу міністр аграрної політики і продовольства Микола
Присяжнюк. Але цій його заяві вже ніхто не вірить - навіть аукціони не гарантують
прозорості розподілу квот, вважають учасники ринку. «Все буде залежати від умов
допуску компаній до аукціонів», - натякнув щодо цього гендиректор «Нібулона»
Олексій Вадатурський.
Джерело: Економічна правда http://www.epravda.com.ua/
25.03.2011
Мінагропрод допрацьовує законопроект № 8163, яким реформується система
експорту зерна з України
У новому варіанті документа будуть враховані інтереси всіх учасників ринку,
обіцяють чиновники. В даний час законопроект № 8163 «Про внесення змін до закону
України «Про зерно та ринок зерна в Україні»(щодо експорту зерна за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) доопрацьовується з залученням
виробників зерна, громадських і професійних організацій для врахування інтересів всіх
учасників ринку. Про це йдеться в листі Мінагропрода Україні від 23 березня у
відповідь на звернення Української зернової асоціації.
У міністерстві вважають, що даний законопроект покликаний створити умови
для здійснення зовнішньоекономічних операцій на ринку зерна господарюючими
суб'єктами, які здійснили авансові платежі в розмірі не менш ніж 50% ціни відповідної
продукції.
«Це дозволить залучити у виробництво сільгосппродукції додаткові фінансові
ресурси, які спрацюють як в інтересах сільгоспвиробників, так і в інтересах
експортерів, оскільки забезпечать стабільно ефективне використання потенціалу
українського агровиробництва, збільшення обсягів виробництва зерна і нарощування
експортного потенціалу галузі, а на цій основі - забезпечення комерційних інтересів
зернотрейдерів », - наголошується в листі Мінагропрода.
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У листі міністерства також повідомляється, що законопроект № 8053 «Про
внесення змін до закону України «Про державну підтримку сільського господарства
України» (щодо особливостей здійснення експорту об'єктів державного цінового
регулювання) за результатами розгляду на комітеті ВР України з питань аграрної
політики та земельних відносин підтриманий не був.
Джерело: delo.ua

Випуск
№50 (39)
1 квітня
2011 року
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4. ПОДІЇ, ФАКТИ
01.04.2011
КМУ виділив 3 млрд. грн. для підтримки українських виробників молочної
продукції - М. Присяжнюк
Для підтримки вітчизняних виробників молочної продукції Кабінет Міністрів
України виділив 3 млрд. грн. Про це 31 березня 2011 повідомив міністр аграрної
політики і продовольства України М. Присяжнюк у ході особистого інспектування ходу
весняно-польових робіт в Одеській області, передає прес-служба відомства.
"Цього року держава виділяє на розвиток молочної галузі близько 3 млрд. грн.
Це достатні кошти для підтримки цього напрямку аграрного сектора. Головне правильно ними розпорядитися, щоб мотивувати інвесторів для розвитку молочної
галузі", - зазначив глава міністерства.
За його словами, за час незалежності України не було жодного року, щоб
тваринництво не втрачало десятки тисяч голів молочного стада (у середньому - 100 тис.
на рік). Тому зараз МінАПіП розроблений національний проект "Сучасне
тваринництво" для відродження важливою для АПК галузі.
"Першим кроком для стабільного розвитку молочної галузі стане стабілізація
обсягів поголів'я молочного стада. Для цього сьогодні активно ведеться будівництво
нових і реконструкція старих ферм у багатьох областях України", - додав М.
Присяжнюк.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
01.04.2011
Уряд України поки не оприлюднив постанову про продовження квотування
експорту зерна
Постанову Кабінету Міністрів про продовження Україні квотування експорту
зерна, прийняту, згідно з повідомленням міністра аграрної політики і продовольства М.
Присяжнюка, 30 березня 2011 р., не опубліковано в офіційних виданнях, що юридично
означає припинення дії квот з 1 квітня 2011.
Учасники ринку відзначають, що не знають, в якому режимі зараз повинен
здійснюватися експорт зернових.
"Нам не зрозуміло, який режим експорту зараз діє", - повідомив президент
Української зернової асоціації Володимир Клименко.
Між тим, один з операторів ринку припустив, що навряд чи хто-небудь з
експортерів зможе скористатися цією правовою колізією. Так, експерт не виключив, що
затримка з публікацією постанови про продовження квотування експорту зерна
пов'язана з певними юридичними процедурами.
Нагадаємо, 30 березня 2011 М. Присяжнюк заявив, що уряд України продовжив
квотування експорту зерна до 1 липня 2011 р., одночасно збільшивши квоту на
кукурудзу на 2 млн. т.
«Кореспондент»
30.03.2011
КМУ продовжив квоти на експорт зернових до 1 липня 2011

Випуск
№50 (39)
1 квітня
2011 року

Кабінет Міністрів України продовжив квоти на експорт зернових до першого
липня 2011 р. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України М.
Присяжнюк.
"Прийняли продовження квот до першого липня поточного року і збільшили
обсяг квот на 2 млн. т кукурудзи", - зазначив М. Присяжнюк.
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Він також повідомив, що квоти на експорт зернової групи будуть розподілятися
на відкритому аукціоні. М. Присяжнюк зазначив, що відповідний законопроект
пройшов перше читання, а тепер перебуває на другому читанні.
Нагадаємо, 8 грудня 2010 КМУ продовжив квотування експорту зернових до
кінця березня 2011 р. Рішенням КМУ була збільшена квота на експорт пшениці на 500
тис. т та кукурудзи на 1 млн. т.
Відзначимо, КМУ на період до 31 грудня 2010 р. ввів квоти на експорт пшениці і
суміші пшениці і жита (меслин) в обсязі 500 тис. т, кукурудзи - 2 млн. т, ячменю - 200
тис. т, жита і гречки - по 1 тис. т.
«РБК-Україна»
30.03.2011
КМУ затвердив порядок використання коштів, спрямованих на часткове
відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів
Прес-служба ВРУ опублікувала на своєму сайті постанову КМУ № 305 від 2
березня 2011 р., згідно з якию пропонується затвердити Порядок використання коштів,
спрямованих на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних
комплексів.
Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем
програми є Міністерство аграрної політики і продовольства України.
Бюджетні кошти виділяються на конкурсній основі для часткового
відшкодування до 50% вартості (без урахування ПДВ) будівництва нових тепличних
комплексів з впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій (далі - об'єкти)
суб'єктами господарювання, які в поточному році завершили будівництво і ввели в
експлуатацію нові тепличні комплекси для овочів , вирощуваних в закритому грунті, і
розсади овочевих культур.
Міністерство аграрної політики і продовольства для виплати відшкодування
створює комісію з питань розподілу бюджетних коштів і затверджує положення про
неї.
Для участі у конкурсі суб'єкти господарської діяльності подають конкурсній
комісії до 20 листопада 2011 наступні документи:
• заявку (у двох примірниках), зразок якої затверджується Міністерством
аграрної політики і продовольства;
• довідку про реєстрацію в ЄДРПОУ;
• довідку, видану державним реєстратором, про те, що стосовно суб'єкта
господарської діяльності не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення
про ліквідацію;
• довідки про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплату
податків і зборів (обов'язкових платежів);
• довідки, видані банком, в якому відкриті рахунки суб'єктом господарської
діяльності, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов'язань за
кредитами;
• довідки, видані МінАПіП про те, що суб'єктам господарської діяльності не
відшкодована вартість будівництва об'єктів за іншими бюджетними програмами;
• звіти за формою фінансової звітності # 5, # 03-6, 03-1 #;
• довідку з відповідного державного земельного кадастру про площі земель
сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності, постійному
користуванні або оренді, та / або довідку органу, що зареєстрував договір оренди
земельної частки (паю).
Копії:
• сертифіката відповідності та акта готовності об'єкта до експлуатації;
• проектно-кошторисної документації на будівництво об'єкта;
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• договору підряду (генерального підряду) на будівництво об'єкта з усіма
додатковими угодами до нього;
• документів про вартість виконаних робіт відповідно до договорів підряду,
зокрема: акти прийому-передачі; довідок про вартість виконаних будівельних робіт і т.
д.;
• свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту.
Фермерське господарство представляє також довідку, видану Українським
державним фондом підтримки фермерських господарств, про те, що йому не
відшкодована вартість будівництва об'єкта.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
30.03.2011
Мінекономрозвитку і торгівлі України пропонує продовжити квоти на експорт
зернових до кінця 2010/11 МР
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує продовжити
дію квот на експорт зернових до 30 червня 2011 р. Відповідний проект постанови
розміщений на сайті Мінекономрозвитку.
Разом з цим, документ пропонує збільшити обсяги експортної квоти на
кукурудзу на 2 млн. т.
У Мінекономрозвитку вважають, що скасування обмежень на експорт зернових
культур призведе до значного їх подорожчання на внутрішньому ринку, що вплине на
вартість практично всього спектру продовольчих товарів, сировини у виробництві
хлібобулочних виробів і кормів у виробництві м'яса, м'ясопродуктів та яєць.
Як повідомлялося раніше, перший заступник глави адміністрації Президента
України І. Акімова повідомила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного
регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання.
"31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент В. Янукович
зажадав підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібно обмеження, то це
будуть не квоти, а митні заходи", - сказала І. Акімова.
Разом з цим, на засіданнях 21 і 23 березня Кабінет Міністрів розглядав
законопроект про введення експортного мита на зерно замість квотування експорту.
Документом, який був розроблений Міністерством фінансів, пропонувалося
ввести експортні мита на пшеницю, суміш пшениці і жита, полбу - 9%, ячмінь - 14%,
кукурудзу - 12%.
Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 4 жовтня 2010 р. встановиви до
кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслин), полби в обсязі
0,5 млн. т, кукурудзи - 2 млн. т, ячменю - 0,2 млн. т і жита - 1 тис. т, гречки - 1 тис. т.
8 грудня 2010 режим квотування було продовжено до кінця березня 2011 р., а
розмір квот збільшено на 1,5 млн. т - до 4,2 млн. т. Зокрема, розмір квоти на експорт
пшениці збільшено на 500 тис. т - до 1 млн. т, кукурудзи - на 1 млн. т, до 3 млн. т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
30.03.2011
КМУ вніс гречану крупу в список сільгосппродукції, експорт якої підлягає
квотуванню

Випуск
№50 (39)
1 квітня
2011 року

КМУ постановою № 300 від 23 лютого 2011 вніс зміни у додаток до постанови
КМУ № 938 від 4 жовтня 2010 Даний документ опублікований на сайті ВРУ.
Варто нагадати, що постановою № 938 були встановлені обсяги квот на окремі
види сільгосппродукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 березня 2011.
Так, згідно зі змінами, до списку сільгосппродукції, експорт якої підлягає
квотуванню, включені: гречка, гречана мука, крупа, гречані гранули, пластівці та готові
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харчові продукти з гречки. Обсяг квот на експорт даної продукції складає в цілому 1
тис. т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
№50 (39)
1 квітня
2011 року

30.03.2011
У МінАПіП Україні вважають, що законопроект № 8163 забезпечить комерційні
інтереси зернотрейдерів, авансованих аграріїв
В даний час законопроект № 8163 "Про внесення змін до закону України "Про
зерно та ринок зерна в Україні" (щодо експорту зерна за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами) доопрацьовується з залученням виробників зерна,
громадських і професійних організацій для врахування інтересів всіх учасників ринку.
Про це йдеться в листі МінАПіП Україні від 23 березня 2011 р. у відповідь на
звернення Української зернової асоціації (УЗА).
У міністерстві вважають, що даний законопроект покликаний створити умови
для здійснення зовнішньоекономічних операцій на ринку зерна господарюючими
суб'єктами, які здійснили авансові платежі в розмірі не менш ніж 50% ціни відповідної
продукції.
"Це дозволить залучити у виробництво сільгосппродукції додаткові фінансові
ресурси, які спрацюють як в інтересах сільгоспвиробників, так і в інтересах
експортерів, оскільки забезпечать стабільно ефективне використання потенціалу
українського агровиробництва, збільшення обсягів виробництва зерна і нарощування
експортного потенціалу галузі, а на цій основі - забезпечення комерційних інтересів
зернотрейдерів ", - наголошується в листі МінАПіП.
У листі міністерства також повідомляється, що законопроект № 8053 "Про
внесення змін до закону України "Про державну підтримку сільського господарства
України" (щодо особливостей здійснення експорту об'єктів державного цінового
регулювання) за результатами розгляду на комітеті ВР України з питань аграрної
політики та земельних відносин підтриманий не був.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
28.03.2011
Держзем України пропонує обмежити продаж сільгоспземлі 0,9-2,1 тис. га в одні
руки
Державне агентство земельних ресурсів України пропонує обмежити продаж
ділянок сільськогосподарського призначення розміром 0,9-2,1 тис. га на одну людину.
Про це йдеться у доопрацьованій редакції законопроекту «Про ринок земель»,
текст якого розміщений на сайті відомства.
Згідно з документом, земельні ділянки сільськогосподарського призначення
державної або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва можуть продаватися громадянам України у розмірах, які перевищують
граничну максимальну загальну площу земельних ділянок у приватній власності однієї
людини для ведення товарного сільгоспвиробництва у відповідному природносільськогосподарському регіоні.
Пропонується встановити максимальну загальну площу земельних ділянок у
приватній власності однієї людини для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва в поліссі - в розмірі 1,5 тис. га, в лісостепу - 1750 га, в степу (посушлива,
суха) - 2,1 тис. га, в карпатській гірській області - 900 га, в кримській гірській області 1,1 тис. га.
Законопроектом передбачається заборонити державну реєстрацію майнових
прав на нерухоме майно, якщо вона призведе до перевищення граничної максимальної
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загальної площі земельних ділянок у приватній власності однієї людини (крім
успадкування земельних ділянок).
Нагадаємо, що раніше планувати ввести обмеження на придбання землі в одні
руки в розмірі від 300-400 га до 2-3 тис. га в залежності від агрокліматичній зони.
АПК-Інформ

Випуск
№50 (39)
1 квітня
2011 року
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5. ПОДІЇ ІРАР
 Інститут розвитку аграрних ринків підписав Імпелементаційну угоду з
Агентством США з міжнародного розвитку, компанією Chemonics International
Inc про партнерство у виконані проекту «Агроінвест», що фінансується АМР
США. Проект має за мету стимулювання економічного зростання в Україні
шляхом сприяння ринковим реформам у сільському господарстві. Проект
розрахований на 2011-2016 роки.
 31 березня 2011 року в ІРАР проведено зустріч групи експертів (семінар) «Три
роки аграрного сектору в умовах СОТ: внутрішній ринок і експортне
регулювання». Ключові доповіді біли зроблені експертами ІРАР Осташко Т.О,
Протченко О.О.. Модератор заходу – експерт ІРАР Сеперович Н.В. У заході
взяли участь експерти та науковці, представники професійних організацій,
органів влади, ЗМІ. Інформація про захід на можна дивитися на інтернетсторінці телеканалу новин «24»
http://24tv.ua/news/newsVideo.do?vid_vstupu_do_sot_vigrali_lishe_virobniki_tsukerok_ta_piva&obje
ctId=81716.

 ІРАР завершено підготовку та передано у друк 10 число науково-практичного
журналу ІРАР «Теорія і практика ринків». Темою цього числа є інтеграція
України у СОТ та ЄС. Зацікавлених в отримані журналу осіб просимо
звертатися в ІРАР.
 Заступником директора ІРАР Корінцем Р.Я. надано консультації Міжнародному
фонду «Відродження щодо підготовки тендеру з відбору с сільських громад із
компактним проживанням ромів для створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
 Заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у роботі круглого
столу Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби «Досвід
Полтавщини в розвитку дорадництва», що проходив у Міністерстві аграрної
політики і продовольства 30 березня 2011 року.
 У засіданні Ради Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб
України прийняв участь член Ради Асоціації, заступник директора ІРАР Корінця
Р.Я. На цьому засіданні подав у відставку з посади президента Асоціації Шмідт
Р.М., який перебував на цій посаді з дня заснування організації., а також
директор Асоціації Шмідт С.В. Учасники засідання висловили подяку пану
Роману Шмідту за вагомий внесок у розвиток дорадництва в Україні. Обов’язки
президента Асоціації виконуватиме віце-президент Асоціації, давній партнер
ІРАР Гриценко М.П.
ІРАР бажає успіхів пану Миколі Гриценку та висловлює щиру вдячність за
давнє партнерство пану Роману Шмідту та пані Стефанії Шмідт.
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 Кафедра аграрного консалтингу та сервісу Національного університету
біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ) видала колективну
монографію «Інноваційні напрямки розвитку дорадництва». Одним із авторів
монографії є заступник директора ІРАР Корінець Р.Я.
Вітаємо наших колег із НУБіПУ з виходом у світ цього видання.

- 22 -

 Заступник директора ІРАР прийняв участь в обговоренні в Міністерстві аграрної
політики та продовольства проекту зі створення кооперативних зерносховищ в
Україні.
 Питання перспектив формування ринку земель сільськогосподарського
призначення були темою зустрічі заступника директора ІРАР Корінця Р.Я. з
експертами компанії Chemonics International Inc.
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 Заступник директора ІРАР провів робочу зустріч із експертами Канадської
агенції з міжнародного розвитку щодо підготовки проекту зі створення
кооперативних зерносховищ в Україні.
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