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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 квітня 2011 р. № 279-р
Про схвалення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки
1. Схвалити Концепцію реформування і розвитку аграрної освіти та науки, що
додається.
2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади та Національною академією аграрних наук
розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів на
2011—2015 роки щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.
КОНЦЕПЦІЯ
реформування і розвитку аграрної освіти та науки
Визначення проблеми та аналіз причин її виникнення
Сучасний стан економіки країни потребує створення нової системи
інноваційного розвитку агропромислового сектору “аграрна освіта — аграрна наука —
аграрне виробництво” і поглиблення співпраці центральних та місцевих органів
виконавчої влади у вирішенні питань функціонування і розвитку аграрної освіти та
науки.
На даний час існує проблема підготовки висококваліфікованих робітничих
кадрів, фахівців з вищою освітою та впровадження вітчизняних наукових розробок в
агропромисловому комплексі. Функціонування аграрної освіти та науки не повною
мірою відповідає соціально-економічним потребам суспільства, рівню розвитку
виробництва та продовольчої безпеки держави.
Зазначена проблема виникла внаслідок:
існування недосконалої системи прогнозування потреби у кваліфікованих
робітничих кадрах та фахівцях з вищою освітою для ринку праці України та їх
підготовки;
спрямування науковими установами близько 96 відсотків усіх видатків з
державного бюджету на соціальні виплати та відсутності видатків розвитку на
оновлення матеріально-технічної бази вищих аграрних навчальних закладів і наукових
установ;
недосконалості наявної мережі наукових установ Національної академії
аграрних наук та вищих аграрних навчальних закладів усіх рівнів акредитації;
відсутності фінансування інноваційної діяльності;
невизначеності на державному рівні пріоритетних напрямів розвитку аграрної
науки, що призводить до розпорошення фінансування науково-дослідних робіт;
недосконалості формування державного замовлення на наукову продукцію і
відсутності ефективної системи впровадження наукових розробок в агропромислове
виробництво;
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невідповідності рівня матеріально-технічної бази вищих аграрних навчальних
закладів, професійно-технічних навчальних закладів та наукових установ потребам
сучасного аграрного виробництва;
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відсутності належних соціально-побутових умов, що призводить до відсутності
у випускників вищих аграрних навчальних закладів та працівників аграрної галузі
мотивації для досягнення якісного результату своєї праці.
Розв’язання проблеми можливе за умови реформування аграрної освіти та науки
із застосуванням інноваційних підходів, що дасть змогу підвищити їх якість та
результативність, ефективність використання кадрового та наукового потенціалу
галузі, забезпечити конкурентоспроможність агропромислового сектору національної
економіки та підвищити добробут населення.
Мета та строки виконання Концепції
Метою Концепції є інтеграція академічної та університетської аграрної науки
шляхом реформування вищих аграрних навчальних закладів та наукових установ
Національної академії аграрних наук з використанням їх потенціалу з метою створення
з урахуванням природно-кліматичних зон
регіональних навчальних наукововиробничих комплексів як центрів навчально-наукового і кадрового забезпечення
агропромислового комплексу України.
Для реалізації положень Концепції передбачається розробити план заходів на
2011—2015 роки.
Шляхи та способи розв’язання проблеми
Проблему передбачається розв’язати шляхом виконання плану заходів щодо
реалізації Концепції за такими напрямами:
визначення Кабінетом Міністрів України відповідно до соціально-економічних
та культурно-освітніх потреб сучасної мережі вищих аграрних навчальних закладів
державної і комунальної форми власності;
оптимізація мережі наукових установ Національної академії аграрних наук і
чисельності їх працівників з урахуванням результатів проведення об’єктивної оцінки
ефективності діяльності таких працівників та створення регіональних навчальних
науково-виробничих комплексів;
реорганізація центрів наукового забезпечення агропромислового виробництва
регіонів у регіональні навчальні науково-виробничі комплекси;
проведення наукових досліджень і створення наукової продукції для
агропромислового комплексу за галузевим принципом та наукове забезпечення
трансферу інновацій — за територіальним;
здійснення державного замовлення на наукову продукцію для агропромислового
комплексу через Міністерство аграрної політики та продовольства;
приведення ринку освітніх послуг у відповідність з ринком праці шляхом
оптимізації структури спеціальностей та спеціалізацій у вищих аграрних навчальних
закладах з урахуванням перспектив і тенденцій розвитку аграрної галузі;
гармонізація в установленому порядку галузевих стандартів аграрної вищої
освіти з європейськими у частині визначення строку і змісту навчання, співвідношення
частки аудиторного навчання та самостійної роботи, навчання і виробничої практики з
урахуванням напряму підготовки;
створення диференційованої системи практичної підготовки за напрямами:
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- набуття практичних навичок у лабораторії (на навчальному полі, навчальному
полігоні);
- навчальна практика на виробництві з викладачем;
- виробнича практика (стажування);
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удосконалення системи післядипломної освіти з урахуванням реальних потреб
ринку праці шляхом навчання персоналу на виробництві, на якому використовуються
інноваційні технології;
створення при Міністерстві аграрної політики та продовольства Міжвідомчої
координаційної ради з питань формування державних замовлень на наукову продукцію
для агропромислового комплексу за кошти державного бюджету із залученням до її
складу представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади,
Національної академії аграрних наук, вищих аграрних навчальних закладів та
громадських професійних об’єднань;
здійснення перерозподілу фінансування Національної академії аграрних наук
шляхом концентрації фінансових ресурсів на прикладних та інноваційних розробках
наукових установ;
посилення інтеграції освіти, науки та виробництва;
перехід до фінансування науково-технічних розробок
результатами проведення відкритих конкурсів інноваційних проектів;

переважно

за

здійснення фінансування наукових досліджень також із залученням грантів;
відпрацювання на базі державних підприємств, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики та продовольства, віднесені до відання
Національної академії аграрних наук, пілотних комплексних проектів інноваційноінвестиційного розвитку різних галузей агропромислового виробництва із залученням
приватного капіталу;
удосконалення умов для забезпечення доступу науковців та науковопедагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів до сучасної наукової
інформації;
залучення недержавних коштів для фінансування наукових досліджень та
науково-технічних розробок з проблем розвитку агропромислового комплексу шляхом
застосування механізмів державно-приватного партнерства.
Очікувані результати
Виконання Концепції дасть змогу:
оптимізувати структуру аграрної освіти та науки, що сприятиме створенню
регіональних навчальних науково-виробничих комплексів, підвищити ефективність
використання коштів державного бюджету для розв’язання пріоритетних проблем
галузі;
створити цілісну вертикально інтегровану систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців і досягти необхідного рівня забезпечення аграрної
галузі висококваліфікованими робітничими кадрами та фахівцями з вищою освітою;
оновити зміст навчання з урахуванням потреб сучасного виробництва;
оптимізувати чисельність науково-педагогічних працівників вищих аграрних
навчальних закладів та працівників наукових установ;
запровадити на основі інноваційної моделі розвитку галузей агропромислового
комплексу механізм розроблення та виконання науково-технічних програм;
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створити систему державного замовлення на підготовку висококваліфікованих
фахівців з урахуванням пропозицій організацій роботодавців, їх об’єднань, місцевих
органів влади, необхідності задоволення реальних потреб регіонального ринку праці та
забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти;
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оптимізувати видатки з державного бюджету на аграрну освіту і науку та
ефективно їх використовувати.
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удосконалити підходи до підвищення кваліфікації науково-педагогічних та
педагогічних працівників шляхом проходження ними стажування на виробництві і в
наукових установах;

www.kmu.gov.ua

Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів,
необхідних для реалізації Концепції
Фінансування плану заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, передбачених у
державному бюджеті на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.
Для виконання зазначеного плану заходів може також залучатися міжнародна
технічна та фінансова допомога.
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 квітня 2011 р. № 301-р
Про звільнення Маренця О. Ю. з посади генерального директора
Аграрного фонду
Звільнити Маренця Олександра Юрійовича з посади генерального директора
Аграрного фонду згідно з його заявою.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 08 квітня 2011 року № 122
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 28 грудня 2005 року № 759
Відповідно до статті 12 Закону України «Про молоко та молочні продукти»,
спільного наказу Мінагрополітики, МОЗ, Держспоживстандарту від 21.01.2005 №
24/28/18 «Про затвердження порядку ведення реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів» (зареєстровано в Мін’юсті 26.01.2005 за №
100/10380), на підставі подання за результатами проведення атестації виробництва
молока, молочної сировини і молочних продуктів атестаційних комісій відповідних
територіальних органів виконавчої влади з питань аграрної політики та з метою
інформування про суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво молока,
молочної сировини і молочних продуктів, НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Мінагрополітики від 28 грудня 2005 року № 759 «Про
внесення до реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних
продуктів суб'єктів господарювання» такі зміни:
1.1. Виключити з реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів (далі – реєстр) суб’єктів господарювання, які здійснюють
виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 1.
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1.2. Внести до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво
молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 2.
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3. Контроль за виконанням наказу покласти на Заступника Міністра Ладику В.І.
www.minagro.kiev.ua
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2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) в десятиденний строк повідомити
суб'єктів господарювання про факт їх виключення з реєстру та забезпечити розміщення
даних реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Земля в
українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних
відносин та практика його Реалізації»
Номер, дата реєстрації: 8369 від 08.04.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Останній етап проходження: Передано на розгляд керівництву (08.04.2011)
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про основи продовольчої безпеки України»
Номер, дата реєстрації: 8370 від 08.04.2011
Ініціатор: Народний депутат України Кравченко М.В.
Останній етап проходження: Передано на розгляд керівництву (08.04.2011)
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо надання
«Державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам»)
Номер, дата реєстрації: 8126/П від 08.04.2011
Ініціатор: Народний депутат України Баранов В.О.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо надання «Державних
пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам») (реєстр № 8126),
поданий народним депутатом України Кирильчуком Є.І.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доопрацювати
зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб‘єктів права
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому
читанні.
Проект закону підготовлено з метою збільшення обсягів фінансування з
загального фонду Держбюджету шляхом відповідного перерозподілу між кодами
бюджетної класифікації коштів Державного бюджету України на 2011 рік і
спрямування їх для додаткового надання кредитів в обсязі 50 млн. гривень за
програмою
"Державне
пільгове
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників"(код 2751430), відповідно зменшенням видатків на 50 млн. грн. за
програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів
України" (код 3511090) в обсязі 1139581,5 тис. гривень.
http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України (щодо забезпечення державної підтримки розвитку
сільського господарства)»
Номер, дата реєстрації: 8369 від 08.04.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України постановляє:
1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України (щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського
господарства)», поданий народним депутатом України Калетніком Г.М.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
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.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни
до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах
світової фінансової кризи»
Номер, дата реєстрації: 8113/П від 05.04.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення зміни до розділу II
“Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів
України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової
кризи” (реєстр. № 8113), поданий народними депутатами України В.Келестиним та І.
Сідельником.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
Зазначений проект Закону України розроблено з метою подолання негативних
наслідків фінансової кризи в бурякоцукровій галузі в умовах світової фінансової
кризи, залучення інвестицій та створення нових робочих місць, збільшення
надходжень до бюджетів всіх рівнів.
http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про Державний
земельний кадастр
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8 квітня
2011 року

Номер, дата реєстрації: 8077/П від 05.04.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про Державний земельний кадастр
(реєстр. № 8077), внесений народними депутатами України В. Бевзенком, Р. Ткачом,
Р. Лук’янчуком.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
Метою ведення державного земельного кадастру є: гарантування прав власників
і землекористувачів; регулювання земельних відносин та управління земельними
ресурсами; організації раціонального використання та охорони земель; здійснення
землеустрою; контролю за використанням та охороною земель; обліку цінності земель
у складі природних ресурсів; інформаційного забезпечення органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, заінтересованих фізичних та юридичних осіб;
встановлення обґрунтованих розмірів плати за землю.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
07.04.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження переліків підприємств, що мають право виробляти бензини
моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу та етил-трет-бутилового етеру
(ЕТБЕ), підприємств, що мають право на виробництво добавок на основі
біоетанолу, та підприємств-виробників біоетанолу”
З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження переліків підприємств, що мають право
виробляти бензини моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу та етил-третбутилового етеру (ЕТБЕ), підприємств, що мають право на виробництво добавок на
основі біоетанолу, та підприємств-виробників біоетанолу” Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження переліків підприємств, що мають право виробляти бензини моторні
сумішеві з добавками на основі біоетанолу та етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ),
підприємств, що мають право на виробництво добавок на основі біоетанолу, та
підприємств-виробників біоетанолу” та аналізу регуляторного впливу зазначеного
проекту розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України за адресою http://www.minagro.gov.ua. Зауваження
та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та
електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства, вул.
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. e-mail: homichak@minapk.kiev.ua.
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ПЕРЕЛІК
підприємств, що мають право на виробництво добавок на основі біоетанолу
Код згідно з ЄДРПОУ Найменування підприємства
00376372
ДП Барський спиртовий комбінат
05459105
ДП “Гайсинський спиртовий завод”
00375250
ДП Івашківський спиртзавод
00374829
ДП Жовтневий спиртовий завод
00376998
ДП Кам'янський спиртогорілчаний комбінат
00374634
ДП “Коростишівський спиртовий комбінат”
00374806
ДП Лохвицький спиртовий комбінат
32728213
ДП “Триліський спиртовий завод”
05459157
ДП Тростянецький спиртовий завод
00375208
ДП “Наумівський спиртовий завод”
37199618
ДП “Укрспирт”
00333380
ДП “Лужанський експериментальний завод”
00374893
ДП “Ганнопільський спиртовий завод”
37142650
ТОВ "РосУкрЕнергоХолдинг"
21496028
ДП УО "Укрнафтохіміпереробка"
30019775
Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти
управління з переробки газу та газового конденсату дочірньої компанії
"Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
ПЕРЕЛІК
підприємств, що мають право виробляти бензини моторні сумішеві з добавками
на основі біоетанолу та етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ)
Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування підприємства

37142650
ТОВ "РосУкрЕнергоХолдинг"
21496028
ДП УО "Укрнафтохіміпереробка"
30019775
Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти
управління з переробки газу та газового конденсату дочірньої компанії
"Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
ПЕРЕЛІК
підприємств-виробників біоетанолу
Код згідно з ЄДРПОУ
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00376372
05459105
00375250
00374829
00376998
00374634
00374806
32728213
05459157
00375208
37199618
00333380

Найменування підприємства

ДП Барський спиртовий комбінат
ДП “Гайсинський спиртовий завод”
ДП Івашківський спиртзавод
ДП Жовтневий спиртовий завод
ДП Кам'янський спиртогорілчаний комбінат
ДП “Коростишівський спиртовий комбінат”
ДП Лохвицький спиртовий комбінат
ДП “Триліський спиртовий завод”
ДП Тростянецький спиртовий завод
ДП “Наумівський спиртовий завод”
ДП “Укрспирт”
ДП “Лужанський експериментальний завод”
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00374893
05459140
00375421
00375102

ДП “Ганнопільський спиртовий завод”
ДП "Бжільнянський спиртовий завод"
ДП "Вашківський спиртовий завод"
ДП "Хоростківський спиртовий завод"

Проектом постанови передбачено визначити підприємства, що мають право
виробляти бензини моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу та етил-третбутилового етеру (ЕТБЕ), підприємства, що мають право на виробництво добавок на
основі біоетанолу, та підприємства-виробники біоетанолу шляхом затвердження
відповідних переліків.
Законом України від 21 травня 2009 року №1391-VI “Про внесення змін до
деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних
видів палива” внесено зміни до частин четвертої та п’ятої статті 4 Закону України
"Про підприємництво" і визначено, що діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів
моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру
(ЕТБЕ) та добавок на основі біоетанолу, здійснюється підприємствами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 229.1.11 статті 229 Податкового кодексу України визначено, що
переліки виробників біоетанолу затверджуються Кабінетом Міністрів України.
На виконання зазначених норм Мінагрополітики розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків підприємств, що мають право
виробляти бензини моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу та етил-третбутилового етеру (ЕТБЕ), підприємств, що мають право на виробництво добавок на
основі біоетанолу, та підприємств-виробників біоетанолу”.
www.minagro.kiev.ua
04.04.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства “Про затвердження Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та
зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки,
інших механізмів”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства “Про затвердження Порядку роботи, пов’язаної з
реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів” Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики та
продовольства України на виконання пункту 28 Порядку відомчої реєстрації та зняття з
обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694.
Зазначеним проектом наказу передбачається встановлення загального Порядку
роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про
затвердження Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” та аналіз його
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Зазначеним проектом наказу передбачається встановлення загального Порядку
роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Проект наказу Мінагрополітики “Про затвердження Порядку роботи, пов’язаної
з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів” підготовлено на виконання пункту
28 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.07.2009 № 694.
www.minagro.kiev.ua
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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.

Випуск
№51 (40)
8 квітня
2011 року
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
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08.04.2011
Обмежень на експорт зерна з України більше не буде – Азаров
Прем'єр-міністр України Микола Азаров упевнений в тому, що застосовувати
обмеження на експорт зерна більше не доведеться. Про це глава уряду заявив під час
зустрічі із заступником міністра фінансів США Крістофером Смартом, повідомив 7
квітня департамент інформації і зв'язків з громадськістю секретаріату КМУ.
М. Азаров підкреслив, що до захисту внутрішнього продовольчого ринку уряд
був змушений вдатися у зв'язку з аномальною посухою в Україні і дефіцитом зерна в
світі. Це дозволило утримати внутрішню ціну на хліб в рази нижче, ніж у країнах
Євросоюзу.
Глава уряду повідомив про заходи влади щодо забезпечення стабільної,
ефективної роботи аграрного комплексу, зокрема щодо формування державних запасів
зерна.
«Ми маємо хороші перехідні запаси, ми маємо великі державні запаси - 1,6 млн.
тонн, і вже почалися форвардні закупівлі під новий урожай», - заявив прем'єр-міністр.
М. Азаров відзначив успішне проведення в Україні у заплановані терміни
осінньо-та весняно-польових робіт, а також належну підгодівлю посівів, висловивши
надію на добрий урожай в 2011 р.
«Якщо буде гарний врожай, ніяких обмежень не буде», - запевнив глава уряду.
АПК-Інформ
08.04.2011
Відбулося перше засідання робочої групи з функціонування ринку зерна в Україну
7 квітня в Міністерстві аграрної політики і продовольства України відбулося
перше засідання робочої групи з функціонування ринку зерна. Дана РГ створена в
рамках меморандуму, який був підписаний ЄБРР, Світовим банком, Мінагропродом і
громадськими організаціями України 27 січня ц.р. в рамках міжнародної конференції
«Розвиток діалогу в зерновому секторі».
Керівником РГ обраний заступник міністра Ландик В.І., а співголовами президент УАК Козаченко Л.П. і голова АСУ Новіков Г.В. До складу РГ також увійшли
представники Міністерства аграрної політики і продовольства України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Державної продовольчо-зерновий
корпорації, Держкомстату, представники ЄБРР, FАО, ІРАР, компаній "Каргіл" та
"Нібулон".
Перше засідання РГ було покликане затвердити структуру РГ, а також
визначити коло найбільш актуальних питань, які будуть розглянуті в рамках
наступного засідання РГ і доведені до відома міністра аграрної політики і
продовольства.
У ході досить бурхливого 2,5-годинного обговорення в якості основних питань,
які вимагають оперативного рішення, учасники РГ позначили: зернові баланси,
формування цін на внутрішньому ринку і проблеми законотворчості.
Крім того, за ініціативою ряду учасників РГ коло членів робочої групи
запропоновано розширити за рахунок залучення декількох найбільших
сільгоспкомпаній.
Проведення наступного засідання РГ планується 18 квітня, з тим, щоб питання,
підняті в рамках обговорення, знайшли своє втілення у якісь закінчені рекомендації або
ж альтернативні законопроекти, які б задовольнили всіх учасників зернового ринку.
Крім того, представник ЄБРР озвучив бажання європейських і світових
інвесторів провести другу конференцію "Розвиток діалогу в зерновому секторі" в
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травні ц.р. в Лондоні, щоб підвести перші підсумки реалізацій положень меморандуму
від 27 січня.
АПК-Інформ
08.04.2011
КМУ звільнив А. Маренця з посади генерального директора Аграрного фонду
Кабінет Міністрів України звільнив Олександра Маренця з посади генерального
директора Аграрного фонду згідно з його заявою. Про це йдеться у розпорядженні
КМУ # 301-р від 4 квітня 2011
«РБК-Україна»
08.04.2011
ВР України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про продаж квот
на аукціонах
7 квітня Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла в другому
читанні і в цілому законопроект № 8324 «Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства».
"За" дане рішення проголосували 264 депутати.
Депутати внесли до закону норму про те, що кошти, отримані в результаті
аукціонів з продажу квот на експорт/імпорт зерна і продуктів його переробки,
направляються на роботи з проведення сівби гречки (30%), а інша частина (70%) - для
сівби зернових.
Нагадаємо, що 7 квітня Верховна Рада України також прийняла даний
законопроект за основу.
Документом пропонується ввести ліцензування експорту зерна та продуктів
його переробки, а також дозволити Кабінету Міністрів продавати квоти на аукціоні.
Закон передбачає, що кошти від продажу квот будуть направлятися на надання
державної підтримки сільського господарства.
Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 липня 2011.
АПК-Інформ
07.04.2011
МінАПіП Україна
тваринництва

Випуск
№51 (40)
8 квітня
2011 року

ще

не

розподілило

гроші
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підтримку

молочного

Міністерство аграрної політики і продовольства Україні ще не розподілило
гроші, виділені на підтримку молочного тваринництва. Про це заявив глава відомства
Микола Присяжнюк.
"Дотації ми ще не почали виплачувати і це, можливо, до певної міри проблема
нашого міністерства, тому, що ми ще не до кінця погодили з Мінекономіки порядок
використання цих грошей, тому що не хотілося б зробити помилку і допустити, щоб
така велика сума не мотивувала розвиток молочного тваринництва ", - пояснив він.
За словами М. Присяжнюка, зараз міністерство проводить консультації і шукає
оптимальний варіант поліпшення ситуації "молочників".
"Думаю, протягом наступного тижня порядок використання цих коштів буде
затверджений Кабінетом Міністрів і ми почнемо виділяти гроші. Вони в казначействі
вже акумулюються, тому виділяти почнемо відразу", - запевнив він.
Нагадаємо, що 31 березня 2011 р. для підтримки вітчизняних виробників
молочної продукції Кабінет Міністрів України виділив 3 млрд. грн.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

07.04.2011
МінАПіП України має намір всерйоз зайнятися виробництвом біопалива на
непрацюючих спиртзаводах

Випуск
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2011 року

МінАПіП України планує використовувати потужності непрацюючих
спиртзаводів для виробництва біопалива. Про це на брифінгу 6 квітня 2011 повідомив
міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк.
"У нас на сьогоднішній день діютчих і збанкрутілих спиртових заводів є близько
85, 24-25 заводів активно працюють і виробляють спирт для горілчаної галузі та
харчових продуктів. Надзвичайно важливе питання: як задіяти роботу тих заводів, які
не задіяні на його виробництві (спирту) ", - сказав М. Присяжнюк.
Він зауважив, що МінАПіП аналізує 60 заводів, які не працюють, щоб виявити,
які з них можна вивести з-під акцизного контролю. Міністр повідомив, що на двох
заводах вже запущені пілотні проекти з виробництва біопалива, а ще на чотирьох
заводах зараз вводяться установки для виробництва біопалива.
М. Присяжнюк зазначив, що з огляду на існуючі тенденції зростання світових
цін на нафту, МінАПіП вважає доцільним використання потужностей спиртзаводів для
виробництва біопалива.
«РБК-Україна»
06.04.2011
Через подорожчання нафтопродуктів витрати українських аграріїв на проведення
посівної збільшаться на 600 млн. грн. – УАК
Через зростання цін на нафтопродукти витрати аграріїв на проведення посівної
кампанії збільшаться на 600 млн. грн. в порівнянні з минулим роком.
Такий прогноз озвучив заступник генерального директора Української аграрної
конфедерації (УАК) Олександр Ярославський 5 квітня в Києві в ході круглого столу.
«Через підвищення цін на нафтопродукти аграрії витратять на 600 млн. грн.
більше», - сказав він.
При цьому О. Ярославський додав, що ці витрати можуть незначно вплинути на
підвищення загальної вартості польових робіт у разі високого урожаю зернових.
За його словами, при збереженні врожайності на рівні 2010 р. собівартість тонни
зерна збільшиться на 3-5%. У поточному році собівартість тонни зерна буде
знаходиться на рівні 920 грн., в той час як в 2010 р. вона становила 880 грн.
За словами заступника гендиректора УАК, сьогодні аграрії не відчувають
дефіциту палива для проведення посівної, однак у них є претензії до його якості.
«Існує держпрограма по забезпеченню аграріїв нафтопродуктами на пільгових
умовах, але, на жаль, деякі фермери, що володіють технікою імпортного виробництва,
намагаються уникати такого палива з-за низької якості», - додав він.
Як повідомлялося, вартість бензину і дизельного палива на українських АЗС у І
кварталі 2011 р. виріс на 19-22%. Найбільший ціновий ріст припав на дизельне паливо.
УНІАН
06.04.2011
МінАПіП веде переговори з Чиказькою торговельною біржею про відкриття філії
в Україні
МінАПіП України веде переговори з Чиказькою торговельною біржею про
відкриття філії в Україні. Про це 6 квітня 2011 р. на брифінгу повідомив міністр
аграрної політики і продовольства М.Присяжнюк.
"Ми ведемо переговори, і я впевнений, що найближчим часом ми їх завершимо.
Переговори з зерновою біржею Чикаго (СВОТ, Чиказька торгова біржа - прим.
"ПроАгро"). Я хотів би, щоб філія зернової біржі Чикаго була відкрита в нашій країні
- 15 -
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для того, щоб можна було якомога краще вести торгівлю в Чорноморському басейні", сказав М. Присяжнюк.
Довідка: Чиказька торгова біржа (ЧТБ) є ринком опціонів ф'ючерсних
контрактів на сільськогосподарську продукцію, метали і фінансові кошти. "ЧТБ є
однією з найбільших бірж, які здійснюють зернову торгівлю.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
06.04.2011
КМУ створить комісію із забезпечення цінової стабільності на соціально значимі
товари і послуги
Кабінет Міністрів України має намір створити комісію із забезпечення цінової
стабільності на соціально значимі товари і послуги. Про це 6 квітня 2011 сказав
прем'єр-міністр М. Азаров, відкриваючи засідання уряду.
"Сьогодні буде створена міжвідомча комісія з питань забезпечення цінової
стабільності на основні соціально значимі товари і послуги", - сказав М. Азаров.
За його словами, основними завданнями комісії будуть забезпечення
координації цієї роботи на центральному регіональному рівні і недопущення
необґрунтованого підвищення цін на ці товари і послуги.
Як повідомлялося, раніше депутат Верховної Ради, член фракції "Блок Юлії
Тимошенко-Батьківщина" Н.Королевська запропонувала парламенту створити
тимчасову слідчу комісію Ради з питань розслідування причин неконтрольованого
зростання цін на продукти харчування.
М. Азаров звинуватив опозицію в тому, що вона бреше, порівнюючи українські
та європейські ціни на продукти харчування. Прем'єр пообіцяв відсутність дефіциту
продуктів харчування. У січні-початку березня 2011 р. на споживчому ринку зросли
ціни на низку продуктів, зокрема гречку і борошно.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
06.04.2011
МінАПіП України має намір відмовитися від закупівель палива за пільговими
цінами для проведення весняно-польових робіт
Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір відмовитися
від закупівель палива за пільговими цінами для проведення весняно-польових робіт
через дорогу логістику. Про це 5 квітня 2011 р. на прес-конференції повідомив
директор Департаменту розвитку ринків рослинництва Міністерства аграрної політики
і продовольства України А. Демидов.
"Паливо там близько 1 грн. (знижка за 1 літр - УНІАН), але якщо брати
логістику, там практично нічого не виходить, тому ми будемо переглядати це питання, і
швидше за все, ми від цього палива відмовимося", - сказав він.
Директор департаменту повідомив, що палива за пільговими цінами на сьогодні
закуплено 6 тис. т. "Думаю, що сплатили сільгоспвиробники на сьогодні, вони візьмуть,
а в подальшому ми брати не будемо", - сказав А. Демидов.
З приводу добрив він зазначив, що при сьогоднішніх цінах в 3350-3400 грн. за 1
т пільгові ціни становлять 2800 грн. за 1 т. "По добривам ми будемо працювати", сказав він. На сьогодні законтрактовано близько 15 тис. т добрив за пільговими цінами,
в цілому аграрії розраховують отримати 250 тис. т за пільговими цінами.
Нагадаємо, 17 березня 2011 прем'єр-міністр України М. Азаров повідомив, що
уряд України забезпечив постачання аграріям азотного добрива і палива за пільговими
цінами. "Уряд домовився з хімічними підприємствами про постачання 200 тис. т
азотних добрив за пільговими цінами. Також за пільговими цінами з Шебелинського
НПЗ відпускається паливо для сільгосппідприємств", - сказав М. Азаров. Він уточнив,
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що відпускна ціна дизельного палива і бензину А-76 становить відповідно 7,7 грн./л і
7,9 грн./л.
УНІАН
05.04.2011
Представництва найбільших іноземних банків в Україні зацікавлені у співпраці з
українськими аграріями
Представництва найбільших іноземних банків в Україні зацікавлені у співпраці з
українськими аграріями і заявили про готовність кредитувати вітчизняних виробників
сільськогосподарської продукції. Така домовленість стала результатом зустрічі
Міністра аграрної політики і продовольства М. Присяжнюка з головами правлінь
банківських установ.
"Залучення кредитних коштів у виробництво аграрної продукції є однією з
ключових завдань роботи МінАПіП. Зараз вітчизняні виробники зацікавлені в
можливості кредитування майбутнього врожаю, тому співпраця з банками є
невід'ємною складовою формування основи продовольчої безпеки України та
вітчизняних споживачів. За результатами домовленостей іноземні банки підтвердили
готовність кредитувати сільгоспвиробництво. Я переконаний, що нові фінансові
можливості дозволять українським аграріям зайняти більш активну позицію на
світовому ринку продовольства ", - заявив М. Присяжнюк, підсумовуючи зустріч з
керівниками банків.
Зокрема, у зустрічі взяли участь перший заступник голови НБУ Ю. Колобов,
голова правління "Укрсоцбанку" Б. Тимонькін, голова правління "OTP Bank" Д. Зінков
і голова правління "Райффайзен Банк Аваль" В. Лавренчук.
Крім того, глава МінАПіП повідомив, що на сьогодні Міністерство разом з
Національним банком України виробляє механізми спрощення процедури
кредитування сільгосптоваровиробників та максимально враховує кращий досвід
європейських країн зі створення максимально сприятливих умов для розвитку
аграрного бізнесу.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
04.04.2011
Уряд України оприлюднило постанову про продовження квот на експорт зерна
Кабінет Міністрів України оприлюднив на своєму офіційному веб-сайті
постанову про продовження до 30 червня 2011 квотування експорту зерна. Згідно з
документом, він вступає в дію з моменту опублікування в офіційній пресі.
Як повідомлялося з посиланням на міністра аграрної політики і продовольства
М. Присяжнюка, уряд 30 березня вирішив продовжити квотування експорту зерна до 30
червня 2011 р., одночасно збільшивши квоту на кукурудзу на 2 млн. т.
На початку жовтня 2010 р. Кабмін ввів квотування експорту зерна на термін до
31 грудня 2010 р. У кінці минулого року воно було продовжено до 31 березня 2011 р.
При цьому сумарний розмір квот був збільшений на 1,5 млн. т - до 4, 2 млн. т.
За цей час квоти розподілялися двічі, способом, що викликав потім різку
критику з боку учасників ринку: багато компаній не змогли вчасно отримати висновки
Міністерства аграрної політики і продовольства про наявність зерна, які необхідні для
подачі заявки на отримання квоти.
«Інтерфакс-Україна»
Випуск
№51 (40)
8 квітня
2011 року
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 Заступник директора ІРАР, генеральний директор Союзу учасників
сільськогосопдарських бслуговуючих кооперативів України Корінець Р.Я. та
координатор Програми розвитку та інтеграції Криму ПРООН Сейтосманов А.Я.
провели низку зустрічей у Мінагрополітики, Верховній Раді України,
професійних організаціях АПК щодо встановлення партнерств задля розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
 8 квітня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у
роботі Національної конкурсної комісії V Всеукраїнський молодіжного
конкурсу «Новітній інтелект України» в якості члена конкурсної комісії у
номінації “Бізнес ідея». ІРАР підтримує цей конкурс і бажає успіхів його
організаторам та учасникам.
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4. ПОДІЇ ІРАР

Випуск
№51 (40)
8 квітня
2011 року
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