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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 квітня 2011 р. № 523
Про внесення змін до Порядку нарахування податку на додану вартість, що
сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані
ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти,
іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і
використання коштів, що надійшли від його сплати
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни до Порядку нарахування податку на додану вартість, що
сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними
молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу
продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання
коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 2 березня 2011 р. № 246, виклавши його в редакції, що додається.
ПОРЯДОК
нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного
бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну
сировину та молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки
тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що
надійшли від його сплати
1. Цей Порядок визначає механізм нарахування податку на додану вартість, що
сплачується до спеціального фонду державного бюджету переробними підприємствами
всіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні
продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у
живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно) (далі — податок), у період з 1
січня 2011 р. до 1 січня 2015 р., а також виплати і використання коштів, що надійшли
від сплати податку (далі — бюджетні кошти).
Дія цього Порядку не поширюється на операції з переробки сировини на
давальницьких умовах.
2. Переробні підприємства ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік
операцій з реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів, м’яса і
м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,
субпродукти, м’ясо-кісткове борошно) (далі — готова продукція) за кожний звітний
(податковий) період.
За результатами такого обліку переробні підприємства визначають відповідно до
вимог розділу V Податкового кодексу України суми податкових зобов’язань та
податкового кредиту, які виникають у зв’язку з реалізацією готової продукції, і
складають декларацію з податку на додану вартість (переробного підприємства), яка
разом з декларацією з податку на додану вартість за іншими операціями подається до
органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як
платника податку на додану вартість у порядку і строки, встановлені зазначеним
Кодексом.
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3. Сума податку визначається щомісяця у декларації з податку на додану
вартість (переробного підприємства) і перераховується переробним підприємством до
державного бюджету у строки, встановлені розділом V Податкового кодексу України
для сплати податку на додану вартість.
У разі коли виготовлені (надані) або придбані товари (послуги) та основні фонди
переробного підприємства використовуються частково для виготовлення готової
продукції, а частково для виготовлення (надання) інших товарів (послуг), сума
сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки
використання таких товарів (послуг) та основних фондів за операціями з виготовлення
готової продукції та за іншими операціями.
4. Контроль за правильністю визначення сум податку та їх перерахуванням за
платіжними дорученнями до державного бюджету здійснюється органами державної
податкової служби.
5. Бюджетні кошти використовуються за бюджетною програмою “Державна
підтримка галузі тваринництва” і спрямовуються на державну підтримку галузі
тваринництва шляхом здійснення виплати:
1) дотації за реалізоване переробним підприємствам молоко (далі — дотація за
молоко);
2) часткового відшкодування:
вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і
комбінованого напряму продуктивності (далі — відшкодування вартості корів);
відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію
тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного
обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці;
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та
підприємств з виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів
вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва;
витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (далі — відшкодування
витрат на установку).
6. Розміри виплат за рахунок бюджетних коштів встановлюються щороку згідно
із законодавством виходячи з обсягів відповідних видатків державного бюджету.
7. Відповідальним виконавцем бюджетної програми та головним розпорядником
бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого
рівня є Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні
управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Головний розпорядник бюджетних коштів визначає у межах передбаченого за
бюджетною програмою обсягу видатків обсяг бюджетних асигнувань окремо за
кожним напрямом використання коштів та має право протягом року здійснювати їх
перерозподіл з урахуванням обсягу фактично використаних бюджетних коштів.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання в межах
фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.
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8. Дотація за молоко надається на безповоротній основі сільськогосподарським
підприємствам і фізичним особам — виробникам молока, що виробили та продали
молоко переробним підприємствам, які пройшли атестацію виробництва молока,
молочної сировини і молочних продуктів, за 1 кілограм молока в перерахунку на
базисну жирність.
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9. Головний розпорядник бюджетних коштів для надання дотації за молоко
здійснює їх розподіл між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня
пропорційно обсягам молока, зданого на переробку в попередньому році, з
урахуванням можливості перерозподілу зазначених коштів виходячи з фактичних
обсягів молока, зданого на переробку протягом дев’яти місяців поточного року.
Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
затверджують після
надходження від головного розпорядника бюджетних коштів інформації про їх
розподіл кошториси та плани асигнувань і подають їх відповідним органам
Казначейства.
10. Дотація за молоко виплачується переробними підприємствами, які для
отримання відшкодування виплачених сум дотації подають Міністерству аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового
розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій:
1) завірені в установленому порядку копії:
довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій;
атестата виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів;
2) довідку про те, що переробне підприємство не визнано банкрутом, стосовно
нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію,
видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;
3) зведений
Мінагрополітики.

реєстр

виробників

молока

за

формою,

затвердженою

11. Переробні підприємства подають щомісяця до 10 числа Міністерству
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням
агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій зведений реєстр виробників
молока.
12. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у зазначених у
пункті 10 цього Порядку документах, покладається на переробні підприємства, які їх
подали.
У разі зміни зазначених відомостей переробні підприємства протягом п’яти
робочих днів з дня такої зміни подають відповідну інформацію Міністерству аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового
розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій.
13. Відшкодування виплачених сум дотації за молоко за період з 1 грудня по 31
грудня поточного року здійснюється з 1 січня наступного року в межах доведеного
помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі.
14. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають:
щомісяця до 15 числа головному розпорядникові бюджетних коштів зведену
відомість із зазначенням обсягів зданого на переробку молока та інформацію про суми
дотації, що підлягають виплаті, за встановленою ним формою;
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органам Казначейства реєстри переробних підприємств та платіжні доручення
для перерахування суми відшкодування на поточні рахунки підприємств, відкриті в
банках.
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15. Виплата відшкодування вартості корів здійснюється на безповоротній основі
за результатами конкурсу суб’єктам господарювання у разі закупівлі ними племінних
нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності вагою
не менш як 350 кілограмів (у 2011 році — в розмірі до 3000 гривень за одну голову
племінної нетелі (корови) молочного, м’ясного та комбінованого напряму
продуктивності) на племінних заводах та у племінних репродукторах або тих, що
поставлені в режимі імпорту.
16. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють з метою
організації і проведення зазначеного у пункті 15 цього Порядку конкурсу конкурсні
комісії та затверджують їх склад, до якого обов’язково включаються представники
органів Держфінінспекції.
Положення про конкурсну комісію затверджується Мінагрополітики.
Конкурсна комісія визначає умови і строки проведення конкурсу та
оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації.
17. Для участі в зазначеному у пункті 15 цього Порядку конкурсі суб’єкти
господарювання подають конкурсній комісії:
1) заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики;
2) завірену в установленому порядку копію довідки про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій;
3) довідку про те, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно
нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію,
видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;
4) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної
плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними
органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування;
5) довідки, видані Міністерством аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням
Севастопольської
міської
промисловості
та
агропромислового
розвитку
держадміністрацій, про те, що відповідним суб’єктам господарювання не
виплачувалося відшкодування вартості корів за іншими бюджетними програмами;
6) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
7) копії відповідних платіжних документів;
8) акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором;
9) копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг);
10) виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру
тварин;
11) копії племінних свідоцтв;
12) письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк
бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я на 1 січня двох наступних років з
урахуванням приросту та обсягу закупівлі.
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18. Для виплати відшкодування вартості корів, закуплених у режимі імпорту,
суб’єкти господарювання подають також копії:
1) відповідного контракту;
2) рахунка-фактури (інвойсу);
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3) вантажної митної декларації.
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19. Зазначені в пунктах 17 і 18 цього Порядку документи перевіряються та
реєструються в журналі обліку, форма якого затверджується Мінагрополітики.
20. Відшкодування вартості корів не виплачується суб’єктам господарювання,
яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство та/або які отримали відшкодування вартості закуплених племінних
нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності за
іншими бюджетними програмами.
21. Під час визначення переможців зазначеного в пункті 15 цього Порядку
конкурсу перевага надається суб’єктам господарювання, які провадять виробничу
діяльність у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну
реєстрацію в установленому законодавством порядку.
22. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щокварталу до 10
числа наступного місяця і до 10 грудня (станом на 1 грудня) головному розпорядникові
бюджетних коштів реєстри суб’єктів господарювання, які за результатами конкурсу
претендують на відшкодування вартості корів, за встановленою ним формою.
23. Мінагрополітики утворює для здійснення розподілу та виплати
відшкодування вартості корів комісію з питань розподілу бюджетних коштів для
виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів
молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності і затверджує
положення про неї.
Комісія розглядає зазначені в пункті 22 цього Порядку реєстри протягом десяти
днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, які
претендують на відшкодування вартості корів, та інформує протягом п’яти днів про
прийняте рішення розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які подають на
підставі такого рішення органам Казначейства зазначені реєстри і платіжні доручення
для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб’єктів
господарювання.
24. Виплата підприємствам агропромислового комплексу часткового
відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво та
реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання
технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці здійснюється на
загальних підставах відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794 (Офіційний вісник
України, 2010 р., № 67, ст. 2408; 2011 р., № 11, ст. 486).
Підприємства агропромислового комплексу, які отримали таке відшкодування за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету, не мають права на його
отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету. Виплата
суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості будівництва та
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва
комбікормів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств
з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 2010 р. № 900 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 75, ст. 2666, № 80, ст.
2820; 2011 р., № 11, ст. 486), з урахуванням того, що вимоги стосовно мінімальної
чисельності поголів’я утримуваної худоби та птиці не застосовуються.
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25. Суб’єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за рахунок
загального фонду державного бюджету, не мають права на його отримання за рахунок
коштів спеціального фонду державного бюджету.
26. Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості
придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і
птахівництва (далі — відшкодування вартості обладнання) здійснюється на
безповоротній основі за результатами конкурсу в розмірі 30 відсотків вартості
обладнання і механізмів.
27. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють з метою
організації і проведення зазначеного у пункті 26 цього Порядку конкурсу конкурсні
комісії, затверджують їх склад, до якого обов’язково включаються представники
органів Держфінінспекції, та положення про них.
Конкурсна комісія визначає умови і строки проведення конкурсу та
оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації.
28. Для участі в зазначеному у пункті 26 цього Порядку конкурсі суб’єкти
господарювання подають конкурсній комісії:
1) заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики;
2) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
3) довідку про те, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно
нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію,
видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;
4) довідки, видані Міністерством аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням
промисловості
та
агропромислового
розвитку
Севастопольської
міської
держадміністрацій, про те, що відповідним суб’єктам господарювання не
виплачувалося відшкодування вартості обладнання за іншими бюджетними
програмами;
5) довідку про відсутність простроченої заборгованості за іноземними
кредитами, наданими під державні гарантії для закупівлі техніки іноземного
виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам, та за користування
технікою вітчизняного виробництва, отриманою на умовах фінансового лізингу, за
минулі роки;
6) завірені в установленому порядку копії:
довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій;
бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року (новостворені
підприємства — за останній звітний період);
документів, що підтверджують придбання обладнання;
7) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної
плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними
органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Випуск
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29. Відшкодування вартості обладнання не виплачується суб’єктам
господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство та/або які отримали відшкодування вартості
придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і
птахівництва за іншими бюджетними програмами.
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У разі коли суб’єкт господарювання відчужує обладнання, відшкодування
вартості якого він отримав, до закінчення трирічного строку експлуатації такого
обладнання, бюджетні кошти повертаються ним до державного бюджету.
30. Під час визначення переможців зазначеного у пункті 26 цього Порядку
конкурсу перевага надається суб’єктам господарювання, які провадять виробничу
діяльність у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну
реєстрацію в установленому законодавством порядку, та використовують
енергозберігаючі технології.
31. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 10
числа головному розпорядникові бюджетних коштів реєстри суб’єктів господарювання,
які за результатами конкурсу претендують на відшкодування вартості обладнання, за
встановленою ним формою.
32. Мінагрополітики утворює для здійснення виплати відшкодування вартості
обладнання комісію з питань розподілу бюджетних коштів для виплати часткового
відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного
виробництва для тваринництва і птахівництва та затверджує положення про неї.
Комісія розглядає зазначені в пункті 31 цього Порядку реєстри протягом десяти
днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між регіонами за критеріями, визначеними
Мінагрополітики, та інформує протягом п’яти днів про прийняте рішення
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які подають на підставі такого
рішення органам Казначейства реєстри сільськогосподарських товаровиробників і
платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках
поточні рахунки суб’єктів господарювання.
33. Виплата відшкодування витрат на установку здійснюється у межах
перерахованих коштів за закуплену фізичною особою у поточному році для власного
користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за
умови утримання в особистому селянському господарстві не менш як трьох
ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів.
У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим
особам до закінчення експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються
до державного бюджету.
Фізична особа має право на відшкодування один раз на період експлуатаційного
строку такої установки. Витрати із закупівлі нової установки до закінчення
експлуатаційного строку попередньої не відшкодовуються.
34. Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості
та
агропромислового
розвитку
Севастопольської
міської
держадміністрацій утворюють комісії для визначення переліку фізичних осіб, які
мають право на відшкодування витрат на установку, до складу яких обов’язково
включаються представники органів Держфінінспекції.
Положення про комісію затверджується Мінагрополітики.
Комісії очолюють начальники зазначених управлінь.
35. Для виплати відшкодування витрат на установку фізичні особи подають
щомісяця до 1 числа управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню
Севастопольської
міської
промисловості
та
агропромислового
розвитку
держадміністрацій:
Випуск
№57 (46)
30 травня
2011 року

1) довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою,
про кількість корів;
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2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких
паспортів;
3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру
тварин;
4) копії платіжних документів та технічної документації на установку
індивідуального доїння;
5) копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та
документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників
податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
36. Подані відповідно до пункту 35 цього Порядку документи розглядаються в
порядку черговості їх надходження.
Зазначена у пункті 34 цього Порядку комісія щомісяця до 10 числа на підставі
таких документів визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати із
закупівлі яких підлягають відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення до
відповідного реєстру фізичних осіб, що мають право на відшкодування.
Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом
п’яти робочих днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру фізичних осіб,
які мають право на відшкодування витрат на установку:
складають відомість про суми відшкодування у розрізі фізичних осіб за формою,
встановленою Мінагрополітики, і подають її Міністерству аграрної політики
Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій (управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрації — Мінагрополітики);
подають органам Казначейства таку відомість та платіжні доручення для
перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.
Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та головні
управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом
трьох робочих днів зазначені відомості, готують і подають Мінагрополітики зведену
відомість про нарахування сум відшкодування витрат на установку за встановленою
ним формою.
37. Головний розпорядник бюджетних коштів:
затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 36 цього Порядку зведеної
відомості протягом семи робочих днів пропорційно сумам відшкодування витрат на
установку в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють в триденний строк
після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами;
подає Казначейству протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу
бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів
асигнувань у розрізі регіонів.
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38. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні
управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих
днів після доведення розподілених обсягів відшкодування витрат на установку
затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх
відповідним органам Казначейства.
-9-

40. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться у
порядку, встановленому Казначейством.
41. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
http://www.kmu.gov.ua
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39. Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості
та
агропромислового
розвитку
Севастопольської
міської
держадміністрацій за участю органів Держветфітослужби здійснюють постійний
моніторинг дотримання вимог цього Порядку.

Випуск
№57 (46)
30 травня
2011 року
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2011 рік" (щодо фінансування заходів із безоплатних
оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності
на земельні ділянки)
Номер, дата реєстрації: 8572 від 27.05.2011
Ініціатори: Народні депутати України Кириленко І.Г., Кравчук В.П.
Останній етап проходження: Передано на розгляд керівництву (27.05.2011)
http://zakon.rada.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА

Випуск
№57 (46)
30 травня
2011 року
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3. ПРОГРЕС ЗАКОНОДАВЧИХ РЕФОРМ В РАМКАХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СОТ: КВІТЕНЬ 2011
РОКУ
Янукович ветував Закон про продаж зернових квот на аукціонах
04.05.2011
Президент України ветував Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України про забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства"
(законопроект N8324), що передбачав продаж експортних квот на аукціонах.
Як повідомила прес-служба Президента України Віктора Януковича, 28 квітня
глава держави застосував право вето до зазначеного Закону України і запропонував
відхилити його в цілому з наступних причин.
Законом пропонується встановити порядок, згідно з яким при застосуванні в
Україні режиму ліцензування експорту (імпорту) зерна та продуктів його переробки,
розподіл таких квот буде здійснюватися шляхом продажу на аукціонах. Такий підхід,як
вважає Президент, не відповідає міжнародним зобов'язанням України та
багатостороннім торгівельним угодам СОТ. Зокрема, в частині забезпечення
обмеження всіх зборів і платежів будь-якого характеру (крім окремих мит і податків),
які встановлюють сторони на ввезення або вивезення, або у зв'язку з імпортом або
експортом, сумою, яка приблизно дорівнює вартості наданих послуг, і не повинна
представляти собою оподаткування імпорту чи експорту у фіскальних цілях.
Президент України вважає, що введення прозорих та ефективних
адміністративних процедур державного регулювання ринку зерна є умовою для
гарантування продовольчої безпеки держави, нарощування експортного потенціалу
України в цій сфері та забезпечення його функціонування на основі поєднання вільної
конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів суб'єктів
господарювання і держави.
При цьому зазначені процедури повинні застосовуватися виключно на
рівноправній основі, відповідно до міжнародних зобов'язань України щодо усунення
нетарифних бар'єрів у зовнішній торгівлі. Зокрема, такий механізм було передбачено у
прийнятому в першому читанні законопроекті "Про внесення змін до Податкового
кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види
зернових культур" (законопроект N8321), внесеному урядом.
Джерело: ЛIГАБiзнесIнформ: www.liga.net
Почалося ввезення цукру за квотою СОТ
10.05.11

Випуск
№57 (46)
30 травня
2011 року

Україна, яка практично не імпортувала цукор в цьому сезоні, знову почала
поповнювати дефіцит поставками з-за кордону. Перше судно з Бразилії з цукромсирцем в рамках виділеної квоти на імпорт цукру-сирцю почало розвантаження в
портах Одеси.
Багато операторів українського цукрового ринку заявляють, що в поточному
році Україна буде відчувати дефіцит цукру в розмірі 300 тис тонн, і пророкують
зростання цін на цукор найближчим часом. Незважаючи на початок імпорту, цукорсирець буде доступний для переробки тільки в другій половині червня, тому що у
квітні-травні весь цукор-сирець з поставкою в травні вже був викуплений.
Ситуація може бути виправлена тільки у випадку, якщо Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України дозволить імпорт цукру-сирцю з Таїланду в
- 12 -
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рамках вже виділеної квоти, тому що морські порти в Бразилії, яка є основною країною
походження в рамках квоти, не мають можливостей зі збільшення своїх потужностей.
Джерело: Медіа-холдинг Фраза: http://fraza.ua
Україна може приєднатися до Митного союзу тільки якщо домовиться про це
зі 152 країнами-членами
17.05.11
Україна може вступити до будь-якого торговельного об'єднання за своїм
вибором, але при цьому вона має дотримуватися взятих на себе зобов'язань, або
провести переговори про їхню зміну зі 152 країнами-членами Світової організації
торгівлі. Таке пояснення дав речник СОТ Кіт Роквелл в інтерв'ю Радіо "Свобода".
"У світі існують сотні багатосторонніх та двосторонніх регіональних
торговельних угод, про які сторони повідомляють Світову організацію торгівлі.
Переговори тривають і про створення нових організацій, чиї члени домовляються про
пільгові умови торгівлі. Стаття 24 GATT, Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, на якій
базується СОТ, дозволяє подібні угоди", - сказав він.
"Митні союзи за визначенням створюються для того, щоб їхні члени мали певні
пільги у торгівлі між собою, але тоді це може вплинути на інтереси інших торгових
партнерів. Наприклад, країни, які вступили в Європейський Союз і змінили свої тарифи
у відповідності до європейських, мали провести переговори зі своїми партнерами і
знайти з ними компромісне рішення", - зазначив речник СОТ.
Роквелл пояснив, що Світова організація торгівлі - це "свого роду контракт".
"При вступі до СОТ уряди підписують контракт зі своїми торговельними
партнерами. Зараз СОТ нараховує 153 члени, тож Україна має 152 торговельні
партнери. Вступаючи до СОТ, Україна домовилася з цими 152 країнами, що її
граничний тариф на сільськогосподарську продукцію буде 11%, а на промислову
продукцію - 5%", - зазначив він.
"Якщо ви в односторонньому порядку хочете збільшити свої тарифи, то ви
можете попросити дозволу у зв'язку з якимись тимчасовими обставинами, скажімо,
різким зростанням імпорту. Є й інші обставини, за яких ви можете тимчасово підняти
тарифи. Але якщо ви хочете підняти тарифи на постійній основі, то потрібно буде
передомовитися про це з своїми торговельними партнерами", - наголосив речник СОТ.
Нагадаємо, що президент Віктор Янукович вважає, що Україна може
приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном за формулою "3+1".
Пізніше Кабмін визнав, що членство в СОТ і Митному союзі несумісні. Міністр
закордонних справ Костянтин Грищенко, запевнив, що Україна співпрацюватиме з
союзом поза рамками формального членства у ньому.
Джерело: телевізійна служба новин: http:// tsn.ua
Більшу частину
зернотрейдерам
11.05.11
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про

експортованого

зерна

«ХлібІнвестбуд»

продав

Результат експорту у 877 тис. тонн, в якому відзвітував «ХлебІнвестбуд»,
потрібно сприймати з принциповою застереженням. Як стало відомо «Белу», велика
частина цього обсягу була продана в українському порту зернотрейдерам на умовах
FOB.
За умовами продажу FOB (Free On Board) продавець зобов'язаний доставити
товар у порт і завантажити на вказане покупцем судно; витрати з доставки товару на
борт судна лягають на продавця. Ризик випадкової загибелі майна або його
пошкодження покладається на продавця - до моменту перетину товаром борту судна, і
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на покупця - із зазначеного моменту. Право власності на товар переходить від продавця
до покупця одночасно з переходом ризику.
При цьому експорт все одно вважається здійсненим компанією-продавцем, хоча
фактично зерно ще не покинуло територію України. Тому представлені компанією дані
про експорт 877 тис. тонн зерна цілком коректні. Однак при цьому велика частина
цього обсягу пішла не кінцевому покупцеві, а посередникам-зернотрейдерам, проти
яких так ревно виступав уряд.
Згідно з наданими «ХлібІнвестбудом» даними, за підсумками двох розподілів у
2010/2011 маркетинговому році компанія отримала експортні квоти загальним обсягом
877 тис. тонн, у тому числі на вивіз пшениці - 224 тис. тонн, кукурудзи - 653 тис. тонн.
«Згідно отриманих квот експортні поставки пшениці і кукурудзи здійснені ТОВ«
ХлібІнвестбуд »повному обсязі», - йдеться в повідомленні компанії.
Даних про те, яка частина з цього обсягу була продана на FOB, в компанії не
надали. Про те, як саме відбувався експорт таких істотних обсягів зерна «Делу» сказали
кілька учасників ринку. Експерти відзначають, що лише завдяки продажу на FOB
зернотрейдерам компанії вдалося реалізувати виділені квоти. «На традиційні для
України ринки збуту вони нічого не вантажили», - відзначив один з учасників ринку.
Експерти розходяться лише в оцінці обсягів зерна, які ХІБ продав таким чином - оцінки
різняться від «дві третини» до «практично всі». Самі зернотрейдери офіційно не
коментують факт купівлі зерна у «ХлібІнвестбуду».
Забезпечити експорт майже 1 млн тонн зерна для новоствореної компанії в
перший рік роботи - завдання практично непосильне на високо конкурентному
світовому ринку зерна. «Безумовно, новій компанії в перший рік роботи дуже складно
вийти на кінцевого покупця», - говорить директор компанії «Валар» Юрій Гордейчук.
При цьому «ХлібІнвестбуд» виконував і прямі поставки зерна покупцям - проте в
основному це були поставки в рамках міжурядових домовленостей. Ринки збуту Росія, Грузія і Вірменія. Раніше озвучувався обсяг поставок в рамках таких
домовленостей у розмірі 300 тис. тонн пшениці і кукурудзи.
ДОВІДКА
"Хліб Інвестбуд" є компанією з державною часткою участі. ТОВ "Хліб
Інвестбуд" позиціонує себе як структурний підрозділ Державної продовольчо-зернової
корпорації. ДПЗКУ належить 41% частка в статутному фонді ТОВ. «Хліб Інвестбуд»
двічі подавав заявку на отримання квот на експорт зерна, і двічі міжвідомча комісія
виділяла компанії квоту. При другому розподілі квот (11 січня) компанії дісталися
максимальні обсяги - їй дісталися максимальні обсяги і "кукурудзяної", і "пшеничної"
квоти.
Джерело: Дело: http://delo.ua
Верховна Рада ввела експортний збір на зернові культури
19.05.11
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Верховна Рада України ввела експортний збір на зернові культури до кінця 2011
року. За відповідний законопроект N8321 проголосували 226 народних депутатів.
Проектом передбачається до 1 січня 2012 року встановити ставки вивізного
(експортного) мита на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), полбу - 9%, але не
менше 17 євро за 1 тонну; ячмінь - 14%, але не менш 23 євро за 1 тонну; кукурудзу 12%, але не менше 20 євро за 1 тонну. Представляючи документ, голова Комітету з
питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій
Хомутинник відзначив, що слід звернутися до уряду, щоб він до вступу закону в силу
скасував квоти на експорт зернових. "Тому що не може діяти одночасно і експортний
збір, і квоти", - підкреслив він. Закон вступає в силу з 1 липня.
Джерело: http://news.liga.net/
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ВР поставила крапку у дискусії про вступ до Митного союзу?
19.05.2011
Верховна Рада ухвалила постанову “Про рекомендації парламентських слухань
на тему: «Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона
вільної торгівлі) та Митним союзом».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 385
народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.
Відповідно до постанови, Кабінет міністрів у четвертому кварталі 2011 року
має поінформувати Верховну Раду про стан виконання рекомендацій парламентських
слухань.
В рекомендаціях зазначається, що європейська інтеграція визначається одним з
головних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави, і основним першочерговим
завданням на найближчу перспективу є завершення переговорів та підписання Угоди
про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС як невід’ємної частини Угоди
про асоціацію з ЄС.
Водночас зазначається, що підтримка розвитку торговельно-економічного,
науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними
державами на взаємовигідній основі також відноситься до засадничих принципів
зовнішньої політики України. “Це є міцним підґрунтям для розбудови взаємодії з
новоутвореним Митним союзом Білорусі, Казахстану та Росії як на багатосторонній,
так і на двосторонній взаємовигідній основі” - сказано в рекомендаціях.
Згідно з документом, Верховній Раді рекомендовано активізувати діяльність
щодо прийняття законів, спрямованих на адаптацію законодавства України з
законодавством ЄС та нормами і принципами СОТ; запровадити механізм
парламентського контролю, що унеможливить прийняття законодавчих актів, які за
предметом правового регулювання відносяться до пріоритетних сфер адаптації
законодавства України до законодавства ЄС та норм і принципів СОТ і не
відповідають вимогам європейського права.
Кабінету міністрів рекомендовано продовжити активну роботу щодо створення
Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також щодо укладення та подальшої
імплементації нового Договору про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД на
принципах і умовах Світової організації торгівлі з неухильним забезпеченням
національних інтересів України в контексті пріоритетності захисту національного
виробника високотехнологічної продукції та продукції високого ступеня обробки,
збереження промислового потенціалу України, залучення інвестицій та прискореної
модернізації економіки України.
Як зазначив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи
дану постанову, ВР таким чином поставила крапку в дискусії про вступ України до
Митного союзу.
Джерело: http://www.unian.net/
Україна і ЄС наближаються до завершення переговорів по ЗВТ
19.05.2011
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Україна і ЄС наближаються до завершення переговорів по зоні вільної торгівлі в
рамках Угоди про асоціацію. "Завершити переговори до кінця року - це реально. Я не
бачу ніяких перешкод на цьому шляху", - заявив в інтерв'ю журналістам у Брюсселі за
підсумками міні-раунду переговорів глава української делегації, заступник Міністра
економіки України Валерій П'ятницький. Раунд не передбачав досягнення письмових
домовленостей.
Сторони мають намір до 4 червня обмінятися позиціями по питаннях, що
залишилися.
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До чергового раунду, що відбудеться 20 червня в Києві, заплановані контакти на
високому рівні: очікується, що наприкінці травня Брюссель відвідає Перший віцепрем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв для того, щоб "не
виникало питань, проводити, або не проводити раунд".
"Ми настроєні переговори завершувати", - завірив В.П'ятницький. За словами
глави делегації, у ході міні-раунду, що відбувся, сторони продовжували роботу над
питаннями, що залишилися, зокрема, мова йде про доступ на ринок для сільського
господарства й промисловості, про експортне мито, географічні найменування й
енергетику. "Це питання, які залишаються предметом переговорів", - відзначив
заступник Міністра.
Джерело: Інтерфакс-Україна: www.interfax.com.ua
Наступним етапом після ЗВТ стане Митний союз з ЄС
19.05.2011
Наступним етапом у розвитку відносин Україна-ЄС в економічній сфері в
довгостроковій перспективі (15-20 років) після створення зони вільної торгівлі може
бути створення митного союзу, зазначив глава української делегації з переговорів про
створення зони вільної торгівлі Валерій Пятницький.
Як повідомляє європейське видання EuroActive - офіційний партнер
Брюссельського бізнес-саміту, що проходить цими днями в Брюсселі, - під час
обговорення питання перспективних відносин України з ЄС аналогічну позицію
висловив і представник Росії.
Учасники дискусії зійшлися на думці, що Україна, Росія та ЄС у довгостроковій
перспективі зможуть сформувати єдиний економічний простір.
В.Пятницький підтвердив позицію України, відповідно до якої відносини з ЄС
були "одним із ключових пріоритетів", визнавши, що українсько-європейський митний
союз може бути створено в найближчі 15 років. "Через 10 або 15 років не матиме
значення, чи це митний союз, або інша форма інтеграції", - цитує українського
урядовця EuroActive.
Джерело: Інтерфакс-Україна: www.interfax.com.ua
19.05.2011
Голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України І.Ю.Бісюк
повідомив, що Україна має всі шанси вже цього року розпочати експорт м'яса птиці до
ЄС. За його словами, за результатами останньої інспекції, яка проводилася
Генеральним директоратом Єврокомісії з охорони здоров`я й захисту прав споживачів
Євросоюзу (САНКО), українська ветеринарна служба одержала попередні позитивні
висновки та трохи зауважень, які вже виправлені.
Джерело: www.vet.gov.ua
Кабмін скасував квотування експорту зернових – М.Присяжнюк
25.05.2011
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Кабінет Міністрів 25.05.2011 прийняв постанову про скасування квот на експорт
зернових. Про це журналістам повідомив Міністр аграрної політики та продовольства
України Микола Присяжнюк.
"Сьогодні - завтра постанова вийде, буде опублікована, і квота на експорт усіх
зернових буде відмінена", - сказав М.Присяжнюк і додав, що відміна квот
стосуватиметься також наступного врожаю.
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Міністр повідомив, що Уряд доручив йому підписати з Чиказькою товарною
біржею протокол намірів щодо відкриття філіалу цієї біржі на території України в
Причорноморському басейні.
"Ці два кроки дадуть нам імпульс у розвитку зернових і залучення інвестицій у
зерновий бізнес", - наголосив Микола Присяжнюк.
Міністр зазначив, що Україна має змогу вирощувати близько 80 мільйонів тонн
зернових на рік і до 2015-2017 років планує вийти на такий обсяг вирощування.
"Якщо ми залучимо біржовий механізм, ми матимемо додаткові кошти, яких не
вистачає, зокрема, для технічного переоснащення зернової галузі", - зазначив
М.Присяжнюк. Він додав, що через відсутність необхідного технічного оснащення під
час посівної та збору врожаю втрачаються мільйони тонн зерна.
Джерело: http://www.minagro.gov.ua/
ЄС пояснив, що дасть Україні замість Митного союзу і 8 млрд. Путіна
26.05.2011
Зона вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським союзом (ЄС) дозволить Україні
імпортувати економічні принципи Європи, отримуватимуть інвестиції, які будуть
найкращим аргументом і методом для розвитку економіки. Про це 2 травня під час
відеоконференції Брюссель-Київ заявив керівник підрозділу Генерального
департаменту з питань торгівлі Європейської комісії Філіп Куїссон.
"Пан Путін сказав, що, якщо Україна вступить до Митного союзу, то Росія
запропонує 8 млрд дол в якості знижки на газ ... наскільки я пам'ятаю, такі цифри були
озвучені. Але як тільки Україна буде прив'язана до ЄС у рамках ЗВТ, ми запропонуємо
модернізацію її економіки ... це відкриє ринки ЄС для українських продуктів, збільшить
торговельні потоки. І це не саме головне ... Україна буде розділяти те, що відбувається
в Європі, вона увійде в цей позитивний тренд ", - запевнив Ф. Куїссон.
За його словами, ЗВТ з ЄС "дозволить Україні імпортувати економічні принципи
Європи, отримуватимуть інвестиції, які будуть найкращим аргументом і методом для
розвитку економіки".
Джерело: Український Бізнес Ресурс http://ubr.ua
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4. ПОДІЇ, ФАКТИ
27.05.2011
У 2011 р. загальний валовий збір зернових в Україні складе 43-44 млн. т –
Гідрометцентр
Загальний валовий збір зернових в Україні, включаючи врожаї озимих та ярих
культур, складе в 2011 р. від 43 млн. т до 44 млн. т. Про це повідомила начальник
відділу агрометеорології Гідрометцентру при Міністерстві надзвичайних ситуацій
України Т. Адаменко.
Урожай залежить, в першу чергу, від погоди в червні ц.р. Озимі культури
знаходяться в хорошому стані, оскільки грунт досить зволожений. Ярі культури
потребують додаткової вологи, а, як сказала Т. Адаменко, до 5-6 червня 2011 дощів в
Україні не передбачається.
Урожай озимої пшениці збільшиться на 11%, це пов'язано з тим, що вона добре
перенесла зиму. У середньому врожай збільшиться до 3 т / га проти 2,7 т / га в 2010 р.
Урожай озимих зернових культур складе в поточному році 23,5 млн. т, включаючи
пшеницю, ячмінь і жито.
«РБК-Україна»
27.05.2011
Україна в 2011/12 МР може експортувати близько 22-24 млн. т зерна – експерт
Враховуючи добрі перспективи врожаю і великі залишки зерна на елеваторах,
Україна в наступному маркетинговому році може експортувати близько 22-24 млн. т
зерна. Про це розповіла старший аналітик інвестиційної компанії "Dragon Capital" Т.
Левченко.
"Так як Україна експортувала в липні-жовтні, тобто до введення квот, 4,9 млн. т
зерна, загальний обсяг експорту до кінця червня може досягти 11,1-13,0 млн. т, це на
40-48% менше , ніж у минулому році ", - вважає вона.
Згідно з останніми статистичними даними, в період з липня 2010 р. по березень
2011 р. Україна експортувала 9,2 млн. т зерна, виходячи з чого, аналітик прогнозує, що
експорт українського зерна в 2011/12 маркетинговому році (липень-червень) складе 2224 млн. т.
"Тобто, в наступному маркетинговому році Україна експортує на 98-116%
більше, ніж у поточному маркетинговому році, враховуючи хороші перспективи
врожаю і великі залишки зерна, зібраного в 2010 р., за нашими оцінками, вони
перевищують середній обсяг залишків за останні п'ять років (5 млн. т) на 1-1,5 млн. т ",
- повідомила Т. Левченко.
Нагадаємо, США в 2010/11 МР реалізували на світових ринках 24,6 млн. т
зерна.
Як повідомлялося раніше, уряд України прийняв постанову про скасування квот
на експорт пшениці і ячменю, які були введені в жовтні минулого року. Квоти на
експорт кукурудзи були скасовані в кінці минулого місяця.
«UBR»
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26.05.2011
КМУ відпрацює механізм регулювання
продовольчої безпеки Україні

експорту

зернових

при

загрозі

Уряд України буде відпрацьовувати механізм регулювання експорту зернових,
якщо його обсяги будуть загрожувати продовольчій безпеці України. Про це повідомив
міністр аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюк.
"У нас є домовленість. Ми спільно з європейськими інституціями, із
зернотрейдерами відстежуємо обсяги експорту, і, якщо обсяг експорту буде
загрожувати продовольчій безпеці, ми підпишемо меморандум за два місяці, тим самим
попереджаючи один одного, і потім відпрацьовуємо механізм регуляції обсягу експорту
зернових" , - сказав міністр.
М. Присяжнюк також відзначив, що міністерство зможе регулювати цінову
політику на цьому ринку за допомогою інтервенцій з Аграрного фонду.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
26.05.2011
Україна підписала меморандум про співпрацю з товарною біржею
Міністр аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюк 26 травня
2011 підписав меморандум про співпрацю з товарною біржею.
Під час міжнародної конференції GAFTA був підписаний меморандум про
співпрацю Кабінету Міністрів України в особі міністра аграрної політики і
продовольства М. Присяжнюка, Національним банком України та товарною біржею в
особі її президента Лео Меламеда.
"Ми сьогодні за дорученням уряду підписали меморандум, то є угода з
вивчення можливості відкриття Чиказької біржі на території нашої країни. Це буде
Причорноморська зернова біржа, яка дасть можливість зробити ще один крок до
цивілізованого ринку зернових", - прокоментував підписання меморандуму М.
Присяжнюк. За його словами, цей крок також забезпечить ще один фінансовий
інструмент для сектора зернових.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.05.2011
У 2012 р. Україна загрожує надлишок гречаної крупи
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У 2012 р. в Україні може бути надлишок гречаної крупи. Про це заявив голова
Державного агентства резерву А. Лелюк.
Він нагадав, що через неврожай гречки у Росії, частина гречки з українського
ринку перекочувала на ринки, де за неї платили більше грошей, що привело до
дефіциту гречки в Україну.
"Але майбутній урожай це виправить, адже багато аграріїв, фермери, бажаючи
заробити, збільшили посіви. У наступному році може бути надлишок, ми її ще будемо
експортувати", - запевнив голова Держрезерву.
Нагадаємо, ціни на гречану крупу в роздрібній торгівлі на початку поточного
року сильно виросли, з 8-9 грн. / кг до 19 і більше грн. / кг. Експерти аграрного ринку
пояснюють це скороченням виробництва гречки в 2010 р. на 30% в порівнянні з 2009 р.
переважно через скорочення посівних площ під культуру внаслідок низької
рентабельності її виробництва в попередні роки.
Для того, щоб збити високі ціни на гречану крупу, уряд прийняв рішення
закупити продукт у Китаї. На початок травня 2011 р. в Україну було імпортовано трохи
більше 800 т гречки, в цілому передбачається ввезти близько 4 тис. т. Очікується, що
роздрібна ціна на китайську гречку не повинна перевищувати 17,99 грн. / кг.
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За даними уряду, в поточному році посівні площі під гречку в Україну
розширені до 313 тис. га, що на 98 тис. га, або на 45% більше, ніж у минулому році.
"ЛIГАБiзнесIнформ"
25.05.2011
КМУ скасував квоти на експорт зерна
Кабінет Міністрів України скасував квоти на експорт зерна. Про це заявив
міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк після засідання уряду 25
травня 2011.
На питання журналістів, чи прийняв уряд рішення щодо скасування квот на
експорт зерна, М. Присяжнюк сказав: "Так".
"Уряд прийняв постанову про скасування квотування зерна. Сьогодні-завтра
постанова вийде, буде опублікована і квоти на експорт зерна будуть скасовані", - сказав
міністр.
«Інтерфакс-Україна»
25.05.2011
М. Азаров доручив профільним міністерствам розробити держпрограму по
забезпеченню українського АПК добривами
Прем'єр-міністр України М. Азаров доручив профільним міністерствам
розробити довгострокову державну програму щодо забезпечення агропромислового
комплексу добривами. Про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.
"Доручаю Міністерству аграрної політики і продовольства та Міністерству
енергетики та вугільної промисловості розробити довгострокову державну програму
забезпечення аграрного комплексу України добривами, в першу чергу вітчизняного
виробництва", - заявив М. Азаров. Він зауважив, що цього року під час посівної
кампанії було внесено рекордну кількість добрив.
Крім того, прем'єр-міністр повідомив, що на проведення посівної кампанії 2011
вітчизняні сільськогосподарські виробники залучили втричі більше кредитних коштів,
ніж у минулому році: "А також вклали 27,5 млрд. грн. Власних ресурсів, що майже на 2
млрд. грн. більше, ніж за весь минулий маркетинговий рік ".
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.05.2011
МінАПіП України проінспектує якість і обсяги проведення посівної
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В Україні весняно-польові роботи майже закінчені. МінАПіП планує
проінспектувати якість і обсяги посівної. Для цього на поля виїдуть робочі групи
міністерства разом з інспекціями. Про це повідомив міністр М. Присяжнюк.
"1 червня міністерство буде звітувати про результати проведення посівної
кампанії президенту і прем'єр-міністру. Після цього за дорученням прем'єр-міністра
будуть створені виїзні робочі групи, які вибірково перевірять поля. Ми повинні
перевірити, наскільки статистика областей щодо проведення посівної близька до
реальності", - зазначив М. Присяжнюк.
За словами глави МінАПіП, реальні статистичні дані з посівної, зокрема,
зернових, потрібні для того, щоб планувати експорт та забезпечити продовольчу
безпеку країни.
"Почнемо з областей, які посіяли за своїми прогнозами 96-97%. Ми будемо
перевіряти наявність площ, якість проведення робіт, підгодівлю і боротьбу з
шкідниками та бур'янами. Також задіємо інспекції, які зроблять контрольні заміри. Ми
їх порівняємо зі статистикою", - повідомив глава МінАПіП.
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У цьому році посівні площі зернових збільшені в цілому на 440 тис. га. Зокрема,
збільшені посіви гречки, проса, кукурудзи, а також цукрових буряків.
«UBR»
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24.05.2011
КМУ вніс зміни до порядку нарахування ПДВ, який сплачується до бюджету
переробними підприємствами за реалізовані ними молочні продукти, м'ясо і
м'ясопродукти
КМУ вніс зміни до порядку нарахування податку на додану вартість, який
сплачується до бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко,
молочна сировина і молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію
переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, які
надійшли від його сплати. Відповідну Постанову № 523 від 27 квітня 2011
опубліковано на сайті уряду.
Порядок визначає механізм нарахування ПДВ, який сплачується до
спеціального фонду Держбюджету переробними підприємствами всіх форм власності
за реалізоване ними молоко, молочну сировину і молочні продукти, м'ясо і
м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,
субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), в період з 1 січня 2011 р. до 1 січня 2015 р., а
також виплати і використання коштів, які надійшли від сплати податку. Дія цього
порядку не поширюється на операції з переробки сировини на давальницьких умовах.
Бюджетні кошти використовуються за бюджетною програмою Державної
підтримки галузі тваринництва і спрямовуються на державну підтримку галузі
тваринництва шляхом здійснення виплати: дотації за реалізоване переробним
підприємствам молоко; часткове відшкодування: вартості закуплених племінних
нетелів і корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності;
процентної ставки за кредитами, залученими на будівництво та реконструкцію
тваринницьких і птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання
та механізмів, закупівлю тварин та птиці; вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів і підприємств з виробництва комбікормів, а також
придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і
птахівництва; витрат на закупівлю встановлення індивідуального доїння.
Розміри виплат за рахунок бюджетних коштів встановлюються щорічно,
виходячи з обсягів відповідних видатків Держбюджету.
Дотація за молоко надається на безповоротній основі сільськогосподарським
підприємствам та фізичним особам-виробникам молока, які зробили і продали молоко
переробним підприємствам, які пройшли атестацію виробництва молока, молочної
сировини та молочних продуктів, за 1 кг молока в перерахуванні на базисну жирність.
Виплата відшкодування вартості корів здійснюється на безповоротній основі за
результатами конкурсу суб'єктам господарювання у разі закупівлі ними племінних
нетелів і корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності вагою не
менш як 350 кг (у 2011 р. - у розмірі до 3 тис. грн. За одну голову племінної нетелі
(корови) молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності) на племінних
заводах і в племінних репродукторах або тих, які поставлені в режимі імпорту.
Виплата
підприємствам
агропромислового
комплексу
часткового
відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво та
реконструкцію тваринницьких і птахівничих ферм і комплексів, придбання
технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин та птиці здійснюється на
загальних підставах у відповідності до порядку використання коштів, передбачених у
Держбюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів.
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Підприємства агропромислового комплексу, які отримали таке відшкодування
за рахунок коштів загального фонду Держбюджету, не мають права на його отримання
за рахунок коштів спеціального фонду Держбюджету.
Виплата суб'єктам господарської діяльності часткового відшкодування вартості
придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і
птахівництва здійснюється на безповоротній основі за результатами конкурсу у розмірі
30% вартості устаткування і механізмів.
Нагадаємо, 19 травня 2011 р., Верховна Рада включила до переліку послуг, що
обкладаються ПДВ, зокрема, послуги у сфері інформатизації, консультаційні,
інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські,
аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру.
«Кореспондент»
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5. АНОНС
ІРАР запрошує на:
Круглий стіл «ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
АГРАРНИХ
РИНКІВ
–
РОЗБУДОВА
ОПТОВИХ
РИНКІВ
СІЛЬСЬКОГОСОПДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ», що проходитиме з 14.30 до 17.00
години 2 червня 2011 року у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський
проспект, 15, павільйон № 3, конференц-зал № 13) в рамках XXIII Міжнародної
агропромислової виставки-ярмарку "АГРО -2011»
Організатори:

Департамент економічного розвитку та аграрного ринку Міністерства
аграрної політики та продовольства України

Асоціація оптових ринків сільськогосподарської продукції України

Громадська організація „Інститут розвитку аграрних ринків”.
Круглий стіл «РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», що проходитиме з 14.00 до 15.30
години 4 червня 2011 року у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський
проспект, 15, павільйон №2, конференц-зал №12) в рамках XXIII Міжнародної
агропромислової виставки-ярмарку "АГРО -2011»
Організатори:

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Всеукраїнська громадська організація „Союз учасників сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів України (СУСОКУ)” .



Громадська організація „Інститут розвитку аграрних ринків (ІРАР)” .

Додаткова інформація: Роман Корінець, rkorinets@amdi.org.ua, тел. 097-5747327.
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