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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 8 червня 2011 року №656/2011
Про призначення О. Сеня заступником Міністра аграрної політики та
продовольства України
Призначити СЕНЯ Олександра Васильовича заступником Міністра аграрної
політики та продовольства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 14 червня 2011 року № 661/2011
Про звільнення І. Лисенка з посади Голови Державного агентства земельних
ресурсів України
Звільнити ЛИСЕНКА Ігоря Юрійовича з посади Голови Державного агентства
земельних ресурсів України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
УКАЗ
від 16 червня 2011 року № 680/2011
Про звільнення В. Башинського з посади заступника Голови Державного комітету
ветеринарної медицини України
Звільнити БАШИНСЬКОГО Віталія Володимировича з посади заступника
Голови Державного комітету ветеринарної медицини України.
www.president.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31.05.2011 № 3440-VI
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників земельних
ділянок, що передаються в оренду для сільськогосподарських потреб
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників земельних ділянок, що
передаються в оренду для сільськогосподарських потреб (реєстр. № 6290), поданий
народним депутатом України Шишкіною Е.В.
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.
http://zakon.rada.gov.ua
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 червня 2011 року № 3497-VI
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Земельного кодексу Українищодо приведення у відповідність із Кодексом України
про надра
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
Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про
надра, поданий народними депутатами України Мельником П.В., Мартинюком А.І.,
Ващук К.Т., Бондиком В.А., Терещуком С.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.
http://zakon.rada.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 червня 2011 року № 3501-VI
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 28
Закону України "Про землеустрій" щодо скорочення строку виготовлення
документації із землеустрою
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 статті 28
Закону України "Про землеустрій" щодо скорочення строку виготовлення документації
із землеустрою , поданий Кабінетом Міністрів України.
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.
http://zakon.rada.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 червня 2011 року № 3503-VI
Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"
щодо створення регульованого ринку цукру
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
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Відповідно до частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України
зняти з розгляду як такий, що втратив актуальність, проект Закону України про
внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру" щодо створення регульованого ринку цукру, поданий народним депутатом
України Шпаком В.Ф.
http://zakon.rada.gov.ua
-3-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 червня 2011 року № 3498-VI
Про прийняття за основу проекту Закону України про продовольчу безпеку
України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про продовольчу безпеку
України (реєстр. № 8370-1), поданий народними депутатами України Калетніком Г.М.,
Терещуком С.М., Бортом В.П. та Сідельником І.І.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної
Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 червня 2011 р. № 593
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. № 764
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. На часткову зміну постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010
р. № 764 ( 764-2010-п ) "Про заходи з утворення державного підприємства "Державна
продовольчо-зернова корпорація України погодитися з пропозицією Міністерства
аграрної політики та продовольства щодо перетворення державного підприємства
"Державна продовольчо-зернова корпорація України" у державне публічне акціонерне
товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України", повноваження з
управління корпоративними правами якого здійснює зазначене Міністерство.
2. Установити, що:
100 відсотків акцій державного публічного акціонерного товариства
"Державна продовольчо-зернова корпорація України", які випускаються на величину
його статутного капіталу, залишаються у державній власності до прийняття окремого
рішення Кабінету Міністрів України;
державне публічне акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова
корпорація України" не може вчиняти дії стосовно майна, переданого до його
статутного капіталу, наслідком яких може бути відчуження майна, у тому числі
передача його до статутного капіталу інших господарських організацій, передача в
заставу тощо.
3. Міністерству аграрної політики та продовольства здійснити в
установленому порядку заходи, пов'язані з перетворенням державного підприємства
"Державна продовольчо-зернова корпорація України".
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 червня 2011 р. № 555-р
Призначити Хорошайлова Сергія Вікторовича генеральним директором
Аграрного фонду.
http://www.kmu.gov.ua
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02 червня 2011 р. № 217
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 10.02.2011 № 17
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського
господарства України", Методики визначення мінімальної та максимальної
інтервенційної ціни об'єкта державного цінового регулювання, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 159, та постанови Кабінету
Міністрів України від 26.01.2011 № 67 "Про затвердження переліку об'єктів державного
цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2011-2012 роках",
а також у зв'язку із збільшенням витрат на виробництво цукру
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни у додаток до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 10.02.2011 № 17 "Питання діяльності Аграрного фонду на
організованому аграрному ринку у 2011/2012 маркетинговому періоді",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 за № 194/18932, виклавши
його у новій редакції, що додається.
2. Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку (Кваша С.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Безуглого М.Д.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
www.minagro.kiev.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03.06.2011 № 218
Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики України
від 03.11.2005 № 602
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 310
"Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 р. № 1298"
Н А К А З У Ю:

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

1. Внести зміну в додаток 1 до наказу Міністерства аграрної політики України
від 03.11.2005 № 602 "Про умови оплати праці працівників бюджетних установ та
організацій, що обслуговують сільське господарство", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.11.2005 за № 1367/11647 (із змінами), доповнивши абзац перший
примітки 1 після цифр і слова "613 гривень" словами і цифрами "; з 1 квітня - 625
гривень".
2. Керівникам бюджетних установ та організацій, що обслуговують сільське
господарство, забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких
визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та
премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та
застосовується з 1 квітня 2011 року.
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4. Департаменту роботи з персоналом та контролю апарату (Грищук М.В.) у
встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Безуглого М.Д.
www.minagro.kiev.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03 червня 2011 № 219
Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики України
від 01.11.2005 № 592
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 310
"Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 р. № 1298"
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміну в додаток 1 до наказу Міністерства аграрної політики України
від 01.11.2005 № 592 "Про умови оплати праці працівників бюджетних наукових
установ та організацій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2005 за
№ 1346/11626 (із змінами), доповнивши абзац перший примітки 1 після цифр і слова
"613 гривень" словами і цифрами "; з 1 квітня - 625 гривень".
2. Керівникам бюджетних наукових установ та організацій забезпечити
диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові
оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та
застосовується з 1 квітня 2011 року.
4. Департаменту роботи з персоналом та контролю апарату (Грищук М.В.) у
встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Безуглого М.Д.
www.minagro.kiev.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо забезпечення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу)»
Номер, дата реєстрації: 8408/П від 02.06.2011
Ініціатори: Народний депутат України Баранов В.О.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відхилити проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо забезпечення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу), поданий народними депутатами
України Перестенко М.В., Сідельником І.І.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2011 рік» (щодо посилення державної підтримки розвитку сільського
господарства в 2011 році)
Номер, дата реєстрації: 8653 від 10.06.2011
Ініціатори: Народні депутати України Кравчук В.П., Кириленко І.Г.
Основним завданням проекту закону є відновлення належного фінансування
державою заходів з підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської
продукції та стабілізація ситуації у сільськогосподарській галузі в поточному році,
забезпечення продовольчої безпеки держави, зумовлених загальною метою
необхідності посилення державної підтримки розвитку сільського господарства на
ринкових засадах.
Аграрний сектор є одним із бюджетоформуючих секторів національної
економіки, а також займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі
експорту.
Внаслідок непослідовних дій у процесі реформування аграрного сектора,
нехтування науково обґрунтованими основами господарювання сільськогосподарське
виробництво втратило виробничий потенціал, знизився рівень рентабельності
виробництва та платоспроможності сільськогосподарських підприємств на відтворення
матеріально-технічної бази, яка на сьогодні морально застаріла і не відповідає
сучасним вимогам.
За останні роки внаслідок глобальної світової фінансової кризи, кліматичних
катаклізмів, а також надзвичайно повільного процесу реформування агропромислового
комплексу, обумовленого відсутністю цілісної державної стратегії реформування
сільськогосподарської галузі, вітчизняне аграрне виробництво перебуває в стані
системної кризи, що створює реальну загрозу продовольчій безпеці держави.
Однією з причин цього стало суттєве зниження рівня державної підтримки
галузі. Так, порівняно з 2008 роком у 2010 у 8 разів зменшилось фінансування із
Державного бюджету видатків розвитку Міністерства аграрної політики.
В результаті у минулому році відбулося суттєве зниження обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції та нарощування кризових явищ в галузі.
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Незбалансованість пропозицій та попиту на сільськогосподарську та харчову
продукцію, відсутність експортної стратегії, жорстке адміністративне регулювання
ринку, низька купівельна спроможність населення призвели до ускладнення цінової
ситуації на продовольчих ринках, зменшення обсягів продажу продуктів харчування,
погіршення розрахунків між суб'єктами ринку. У порівнянні з 2008 роком суттєво
згорнулося кредитування підприємств агропромислового комплексу. Аграрним
господарствам дедалі відчутніше бракує обігових коштів. Практично зупинилося
технічне та технологічне оновлення виробництва. Вперше за багато років повністю
згорнута державна підтримка фермерських господарств.
Соціальні програми, спрямовані на розвиток сільських територій, практично
вилучені з видатків державного бюджету, що призводить до занепаду соціальної та
виробничої
інфраструктур
сільської
місцевості,
поглиблення
негативних
демографічних тенденцій на селі.
На сьогодні на державному рівні ще не визначені остаточно як головні
пріоритети державної політики в галузі, так і заходи по забезпеченню продовольчої
безпеки, зокрема щодо підтримки виробників фінансовими та матеріально-технічними
ресурсами за доступними цінами та механізмами.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни
до статті 28 Закону України "Про землеустрій" щодо скорочення строку
виготовлення документації із землеустрою»
Номер, дата реєстрації: 8387/П від 14.06.2011
Ініціатори: 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 статті 28
Закону України "Про землеустрій" щодо скорочення строку виготовлення документації
із землеустрою, поданий Кабінетом Міністрів України.
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.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін
до статті 4 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства» (щодо зарахування коштів збору)»
Номер, дата реєстрації: 8526/П від 23.06.2011
Ініціатори: Народний депутат України Хомутиннік В.Ю.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
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1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до статті 4
Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»
(щодо зарахування коштів збору) (реєстр. № 8526), поданий народним депутатом
України Ващук К.Т.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської
діяльності, податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект з
урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та
внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
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08.06.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства “Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення
реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які
здійснюють
торгівлю
тракторами,
самохідними
шасі,
самохідними
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами,
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства “Про затвердження Порядку обліку, створення та
ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання,
які
здійснюють
торгівлю
тракторами,
самохідними
шасі,
самохідними
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами,
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні номери” Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики та
продовольства України на виконання пункту 4 Порядку здійснення оптової та
роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають
ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11.11.2009 № 1200 (із змінами).
Зазначеним проектом наказу передбачається встановлення порядку обліку,
створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі,
самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними
машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про
затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ,
організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами,
самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і
меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та
їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери” та аналіз його
регуляторного впливу на господарську діяльність оприлюднені на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту наказу та аналізу його
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом
місяця з дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики
України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: prokopov@minapk.gov.ua.
Цілями державного регулювання є визначення загального Порядку обліку,
створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі,
самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними
машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери.
Проект наказу Мінагрополітики “Про затвердження Порядку обліку,
створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі,
самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними
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машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери” підготовлено на виконання пункту 4
Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх
складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1200 (із змінами).
www.minagro.kiev.ua
08.06.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України „Про затвердження Порядку та умов проведення
конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для
надання їм фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету”
З метою запровадження прозорого механізму організації та проведення
конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання
їм фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року № 272 „Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів” Мінагрополітики
України розроблено проект наказу „Про затвердження Порядку та умов проведення
конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання
їм фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету”.
З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті
Мінагрополітики України 7 червня 2011 року (www.minagro.gov.ua/page/?9733).
Розробник: Мінагрополітики України, Департамент науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.
Електронна адреса розробника: koop@minapk.gov.ua
Порядок та умови
проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів для надання їм фінансової підтримки
за рахунок коштів державного бюджету
1. Загальні положення
1.1.
Порядок
та
умови
проведення
конкурсного
відбору
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання їм фінансової
підтримки за рахунок коштів державного бюджету (далі – Порядок та умови)
розроблено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року № 272
(далі
–
Порядок),
та
визначають
процедуру
конкурсного
відбору
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів щодо надання їм фінансової
підтримки.
1.2. Метою проведення конкурсного відбору є визначення переліку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким надається фінансова
підтримка за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

2. Організація та проведення конкурсного відбору
2.1. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсного відбору
кооперативів, які мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів державного
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бюджету, Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки
Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій (далі управління) утворюють регіональні комісії з проведення конкурсних відборів (далі регіональні комісії), які очолюють їх керівники. Положення про комісію та її склад
затверджується наказом управління.
2.2. Строк проведення регіонального конкурсного відбору становить не менше
30 календарних днів з дня публікації інформаційного повідомлення про його
проведення.
2.3. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в друкованих
засобах масової інформації протягом трьох днів з дня затвердження складу
регіональної комісії.
2.4. Повідомлення про проведення конкурсного відбору має містити терміни
подачі документів на конкурсний відбір, вимоги щодо участі в ньому, адресу, за якою
приймаються документи, телефон для довідок.
2.5. Приймання документів для участі у конкурсному відборі розпочинається з
наступного дня після публікації інформаційного повідомлення про його проведення.
2.6. Конкурсний відбір проводиться у два етапи:
перший етап – проведення регіональними комісіями конкурсного відбору
кооперативів та подання пропозицій щодо кооперативів-переможців до комісії
Мінагрополітики України;
другий етап – розгляд поданих матеріалів конкурсною комісією з питань
надання державної фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативам, що утворюється наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України (далі - комісія Мінагрополітики України),
та погодження результатів регіональних конкурсних відборів.
3. Умови проведення конкурсного відбору
3.1. Подані на конкурс документи перевіряються секретарем регіональної
комісії та реєструються у порядку їх надходження в журналі обліку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Один примірник заявки на участь
у регіональному конкурсному відборі для отримання фінансової підтримки за рахунок
бюджетних коштів, що подається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та
умов (далі – заявка), з реєстраційним номером повертається претенденту.
3.2. Подані не в повному обсязі документи не реєструються і повертаються
претенденту із зазначенням причин повернення. Реєстрація або повернення документів
проводиться в день їх надходження.
3.3. Регіональна комісія:
протягом п’яти днів після закінчення строку прийняття документів завершує
проведення перевірки документів кооперативів - учасників конкурсного відбору щодо
відповідності вимогам пунктів 5 і 9 Порядку;
у разі необхідності в межах своїх повноважень має право виїжджати на місця
для перевірки достовірності інформації, що містяться у поданих документах;
у разі виявлення в них недостовірних даних регіональна комісія залишає їх без
розгляду, про що у письмовій формі повідомляє сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив;
протягом десяти днів після закінчення строку прийняття документів на
підставі основних критеріїв визначення переможців конкурсного відбору кооперативів,
затверджених пунктом 8 Порядку, на своєму засіданні приймає рішення про
визначення переліку кооперативів-переможців та розмір фінансової підтримки для
придбання ними техніки згідно з переліком техніки у межах граничних сум коштів
державної підтримки, яке оформляється протоколом у двох примірниках;
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протягом трьох днів після такого засідання регіональної комісії секретар
регіональної комісії особисто подає на погодження комісії Мінагрополітики України
справи відповідно до вимог, визначених Примірним положенням про регіональну
комісію з проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, які мають право на фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів,
затвердженим наказом Мінагрополітики України. Електронна копія матеріалів
надається секретарю комісії Мінагрополітики України.
3.4. Комісія Мінагрополітики України по мірі надходження документів від
регіональних комісій проводить свої засідання, на яких розглядає подані документи та
приймає рішення щодо затвердження результатів конкурсних відборів (в межах
виділених асигнувань), яке реалізується шляхом прийняття наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України. Розгляд результатів регіональних
конкурсних відборів відбувається лише за присутності голови або заступника голови
чи секретаря регіональної комісії.
На засідання комісії Мінагрополітики України можуть бути запрошені
представники сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
4. Вимоги до учасників конкурсного відбору
4.1. Конкурсний відбір для надання фінансової підтримки у придбанні
сільськогосподарської техніки, устаткування та обладнання вітчизняного виробництва
проводиться серед сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких
є виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи сільськогосподарські товаровиробники.
4.2. Основні критерії визначення переможців конкурсного відбору
кооперативів визначені пунктом 8 Порядку.
4.3. Для участі в конкурсному відборі сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи подають у двох примірниках на розгляд регіональної комісії документи,
визначені пунктом 9 Порядку та кошторис сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу для придбання сільськогосподарської техніки, устаткування та
обладнання за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку та умов.
Кошторис має бути складений у межах переліку техніки, для придбання якої
надається фінансова підтримка, та граничних сум бюджетних коштів, що
спрямовуються на державну підтримку для придбання техніки кооперативом
відповідно до напряму його діяльності, що затверджується наказом Мінагрополітики
України.
Проект розвитку (бізнес-план) та техніко-економічне обґрунтування за
визначеним пріоритетним напрямом діяльності розроблений з урахуванням
Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств, затверджених
наказом Мінекономіки від 06.09.2006 № 290.
Копії поданих документів мають бути засвідчені в установленому
законодавством порядку.
5. Порядок відзначення переможців конкурсного відбору

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

Після затвердження наказами Мінагрополітики України результатів
конкурсного відбору управління:
- в установленому законодавством порядку проводять закупівлю техніки для
кооперативів - переможців конкурсних відборів у межах коштів, розподілених на
регіон;
- укладають договори:
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з переможцями конкурсу про надання фінансової підтримки (Примірний
договір про надання фінансової підтримки сільськогосподарському обслуговуючому
кооперативу затверджено наказом Мінагрополітики від 29. 09.2009 № 714);
з постачальниками техніки (тристороння угода між кооперативом,
постачальником
та
головним
управлінням
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації (Мінагрополітики АР Крим);
- здійснюють видатки з виплати фінансової підтримки шляхом перерахування
відповідних коштів із свого реєстраційного рахунка на рахунки постачальників
техніки.
Метою прийняття проекту наказу Мінагрополітики України є визначення
порядку і умов проведення конкурсного відбору кооперативів для надання їм
державної підтримки у придбанні сільськогосподарської техніки, устаткування та
обладнання. Це дасть змогу запровадити прозорий механізм проведення конкурсних
відборів кооперативів, які мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів
державного бюджету.
Акт містить положення щодо забезпечення прозорості та ефективності
використання бюджетних коштів.
Законом України від 23.12.2010 № 2857-VІ „Про Державний бюджет України
на 2011 рік” для державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів передбачено виділення асигнувань у сумі 5,0 млн. гривень. Відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 р. № 272 „Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів” порядок та умови проведення
конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів затверджує
Міністерство аграрної політики та продовольства України.
В зв’язку з цим виникла необхідність визначення механізму надання такої
підтримки та розробки відповідного порядку та умов проведення конкурсного відбору
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (далі – кооперативи) для надання
їм державної підтримки у придбанні сільськогосподарської техніки, устаткування та
обладнання.
www.minagro.kiev.ua
10.06.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу "Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 29.01.2007
№ 55" (далі – проект наказу)
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 29.01.2007 № 55" та
аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України від 29.01.2007 № 55 "Про затвердження Переліку супутніх послуг,
доходи від надання яких у разі утворення сільськогосподарського підприємства
шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення включаються до суми,
отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та
продуктів її переробки (крім підакцизних товарів)", як такого, що втратив чинність.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.miagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
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опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та
продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail:
margo@minapk.kiev.ua та Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект наказу підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України від 29.01.2007 № 55 "Про затвердження Переліку супутніх послуг,
доходи від надання яких у разі утворення сільськогосподарського підприємства
шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення включаються до суми,
отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та
продуктів її переробки (крім підакцизних товарів)", як такого, що втратив чинність.
Проект наказу підготовлено у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу
України.
www.minagro.kiev.ua
14.06.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" Міністерство
аграрної політики та продовольства України 14 червня 2011 року оголошує про його
публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено з метою
підвищення ефективності використання бюджетних коштів та рівного доступу
підприємств-позичальників до отримання державної підтримки.
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України надасть можливість
удосконалити механізм надання державної підтримки за залученими кредитами, з
урахуванням пропозицій, що надійшли з регіонів, стосовно удосконалення порядку
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу на місцях.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України: www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,
м. Київ, 01001 E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua; 4013@minapk.gov.ua
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 E-mail: mail@dkrp.gov.ua
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим " та "Управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрації" у всіх відмінках замінити відповідно
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словами "Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки
Крим" та "Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового
комплексу Севастопольської міської держадміністрації".
У пункті 3:
в абзаці першому підпункту 3 слова "залученими у поточному році та трьох
попередніх роках, в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 2010 році"
замінити словами "пролонгованими або рефінансованими у 2010 році, а також за
кредитами залученими у поточному та трьох попередніх роках";
в абзаці дев'ятому підпункту 3 після слів "обладнання вітчизняного"
доповнити словами "та іноземного";
в абзаці першому підпункту 4 слова "залученими у поточному році та
чотирьох попередніх роках, в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 2010
році" замінити словами "пролонгованими або рефінансованими у 2010 році, а також за
кредитами залученими у поточному та чотирьох попередніх роках";
в абзаці третьому підпункту 4 після слів "для теплиць" доповнити словами
"сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів".
Абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:
"до 1 липня 2011 року - за умови, що сума відсотків за користування
кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками
послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту,
управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті
21 відсотка річних, а в іноземній валюті - 13 відсотків річних;
починаючи з 1 липня 2011 року - за умови, що сума відсотків за користування
кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками
послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту,
управління кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті
19 відсотка річних, а в іноземній валюті - 10 відсотків річних.".
Абзац перший пункту 5 доповнити новим реченням такого змісту:
"Крім того, компенсація не надається фермерським господарствам, які
отримали право на компенсацію, пов’язану із сплатою відсотків за користування
кредитами банків у поточному році через Український державний фонд підтримки
фермерських господарств.".
В абзаці другому пункту 6 слова "Рада міністрів" замінити словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства", а слова "заступник Голови Ради
міністрів" замінити словами "заступник Міністра аграрної політики та продовольства".
У пункті 9 слова "Ради міністрів" замінити словами "Міністерства аграрної
політики та продовольства".
В абзаці четвертому пункту 12 після слів "енергозберігаючих виробничих
об’єктів" доповнити словами "товарно-матеріальних цінностей, використаних для
будівництва та реконструкції виробничих об’єктів".
В абзаці першому пункту 13 слова "протягом 10 днів після прийняття
Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів для здешевлення кредитів"
та слово "зазначених" виключити.
В абзаці другому пункту 14 слова "коштів Стабілізаційного фонду" замінити
словами " бюджетних коштів".
У зв’язку з необхідністю забезпечення рівного доступу підприємствпозичальників України до участі в конкурсі на отримання державної підтримки та
враховуючи тенденцію до зниження банками процентних ставок за користування
кредитами, а також з метою підвищення ефективності цільового використання
бюджетних коштів, за підсумками першого півріччя виникла необхідність внесення
змін до зазначеного Порядку.
Тому, Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених
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у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів", з урахуванням
пропозицій, що надійшли з регіонів, стосовно удосконалення механізму надання
державної підтримки за залученими кредитами.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Проект постанови підготовлено з метою врегулювання окремих питань
державної підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів, створення більш сприятливих умов для залучення кредитів
підприємствами агропромислового комплексу шляхом удосконалення механізму
надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету.
3. Альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного
способу.
Першим альтернативним способом запропонованому проекту постанови є
залишити чинну редакцію Порядку використання коштів по здешевленню кредитів без
змін.
Проте, це не дозволить підвищити ефективність цільового використання
бюджетних коштів та удосконалити механізм надання державної підтримки за
залученими кредитами.
Другим альтернативним способом прийняття проекту постанови є підготовка
нової редакції Порядку використання коштів.
Однак, оскільки зміни, які пропонується внести, є незначними і за обсягом
менші, ніж 50 відсотків тексту Порядку, цей спосіб є недоцільним.
Оптимальним рішенням досягнення зазначеної цілі є прийняття проекту
постанови, яким передбачається врегулювати окремі питання державної підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів,
забезпечивши рівний доступ підприємств-позичальників України до участі в конкурсі
на отримання державної підтримки, що створить більш сприятливі умови для
залучення кредитів в аграрний сектор економіки.
Таким чином, прийняття проекту постанови є єдиним способом досягнення
цілей та розв’язання проблем, описаних вище.
4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи.
З метою врегулювання проблем, які виникають при наданні часткової
компенсації відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового
комплексу кредитами на місцях, проектом постанови передбачається:
- у зв’язку з реорганізацією, яка відбулася в Міністерстві аграрної політики АР
Крим та Управлінні промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрації, їх назви змінюються у тексті Порядку на Міністерство
аграрної політики та продовольства АР Крим та Управління промисловості, розвитку
інфраструктури
та
агропромислового
комплексу
Севастопольської
міськдержадміністрації (пункт 1 проекту змін);
- надання можливості отримувати компенсацію за пролонгованими або
рефінансованими у 2010 році кредитами, незалежно від того, в якому році вони
залучені з метою підтримки підприємств, що залучили кредити у минулі роки, коли
процентні ставки за користування кредитами були високими і сягали до 35 відсотків
річних та уникнення неоднозначного тлумачення даної норми (абзац перший пункту 3
проекту змін);
надання
можливості
хлібозаготівельним,
борошномельним,
хлібопекарським,
комбікормовим,
консервним,
м’ясопереробним
та
молокопереробним, олійно-жировим підприємствам, підприємствам з обробки насіння
та підприємствам споживчої кооперації отримувати компенсацію відсоткової ставки за
залученими середньостроковими кредитами, використаними для закупівлі обладнання
не лише вітчизняного, а й іноземного виробництва (абзац другий пункту 3 проекту
змін);
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- розширення напрямів здешевлення довгострокових кредитів, залучених
сільськогосподарськими підприємствами шляхом надання можливості отримувати
компенсацію відсоткової ставки за кредитами, залученими також на придбання систем
і обладнання для сховищ по зберіганню зерна, овочів та фруктів, як напряму,
визначеного Урядом одним з пріоритетних, що потребує розвитку та підтримки (абзац
третій пункту 3 проекту змін);
- зменшення граничної межі процентних ставок за користування кредитами,
які залучатимуться з 1 липня поточного року та потребуватимуть здешевлення у
зв’язку із загальною тенденцією до зниження процентних ставок, під які банки
кредитують підприємства агропромислового комплексу (пункт 4 проекту змін).
Водночас, для підприємств, що вже залучили кредити в поточному році (до 1
липня) гранична межа процентних ставок залишається без змін з метою уникнення
погіршення умов підприємствам агропромислового комплексу за укладеними
кредитними угодами;
фермерські господарства, які отримали право на компенсацію, пов’язану зі
сплатою відсотків за користування кредитами банків у поточному році через
Український державний фонд підтримки фермерських господарств, позбавляються
права на отримання державної підтримки за бюджетною програмою "Здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів" з метою уникнення одночасного отримання такої підтримки по
двом однаковим напрямам (пункт 5 проекту змін);
надання можливості розпочати роботу конкурсній комісії в АР Крим,
створивши її при Міністерстві аграрної політики та продовольства АР Крим з метою
оперативного прийняття рішення конкурсною комісією щодо надання права
підприємствам Автономії на отримання компенсації за залученими кредитами,
враховуючи що засідання Ради міністрів АР Крим проводяться, відповідно до
затвердженого плану, не частіше 1 разу на місяць та у зв’язку з постійними змінами
складу комісії, через проведення реорганізації в Раді міністрів АР Крим (пункт 6
проекту змін);
доповнення переліку первинних документів, які подаються позичальниками
"копіями документів про оплату вартості товарно-матеріальних цінностей,
використаних для будівництва та реконструкції виробничих об’єктів" з метою
підтвердження цільового використання коштів, за залученими середньо- та
довгостроковими кредитами (пункт 8 проекту змін);
усунення технічних помилок, не врахованих при внесенні змін до Порядку, які
затверджувались постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2011 № 96 (пункти
9 та 10 проекту змін).
Реалізація положень запропонованого проекту постанови не потребує
додаткових витрат з державного бюджету для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта.
На досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акта можуть
вплинути такі позитивні фактори:
удосконалення
механізму
державної
підтримки
підприємств
агропромислового комплексу та створення більш сприятливих умов для залучення
кредитів в аграрний сектор економіки;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів по програмі
здешевлення кредитів, залучених підприємствами агропромислового комплексу;
- підвищення рівня фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору
економіки.
Негативними факторами можуть бути:
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- припинення бюджетного фінансування або фактична відсутність коштів, що
мають спрямовуватись на заходи державної підтримки;
- незадовільний фінансовий стан більшості сільгосптоваровиробників, який
обумовлюється відсутністю обігових коштів, об’єктів застави для залучення кредиту,
тощо;
- використання підприємствами агропромислового комплексу кредитних
коштів на поточні потреби (оплата податків, виплата заробітної плати, погашення
заборгованостей минулих періодів, тощо), а не на розвиток виробництва;
- укладання банками додаткових угод за надані послуги (розрахункове
обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитом,
консультаційні послуги з оцінки застави), що призводить до подорожчання пільгових
кредитів, та, як наслідок, негативно впливає на загальні результати діяльності
підприємств агропромислового комплексу;
- непередбачуваність природно-кліматичних умов, які можуть негативно
впливати на виробничу діяльність та фінансове забезпечення сільськогосподарських
підприємств.
Очікувані результати прийняття акта
Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із
застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
Об'єкт впливу -Держава
Вигоди - удосконалення механізму надання фінансової підтримки
підприємствам АПК;
-створення більш сприятливих умов для залучення кредитів в аграрний сектор
економіки;
більш ефективне використання бюджетних коштів для здешевлення кредитів.
Витрати- Немає.
Об'єкт впливу - Суб’єкти господарювання
Вигоди - Розширення напрямів за якими надається компенсація відсоткової
ставки за залученими кредитами;
- поліпшення фінансового стану сільгосптоваровиробників.
Витрати- Немає.
Об'єкт впливу - Населення
Вигоди - Немає.
Витрати- Немає.
7. Обґрунтування дії строку акта.
Проектом постанови вносяться зміни до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, дія
якого розрахована на довготермінову перспективу.
8. Показники результативності акту.
Показниками результативності регуляторного акту є:
- аналіз стану залучення кредитних коштів підприємствами агропромислового
комплексу;
- кількість підприємств агропромислового комплексу, яким буде частково
компенсовано відсоткову ставку за кредитами;
- середній обсяг компенсації, що буде надана на здешевлення залучених
кредитів в розрахунку на одне господарство;
- аналіз відсоткових ставок банків за користування кредитами;
- порівняльна оцінка загальних розмірів державної бюджетної підтримки
сільського господарства та її впливу на фінансовий стан підприємств
агропромислового комплексу;
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- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних з дією акта - не передбачається, тому що запропонованим
проектом постанови передбачаються витрати бюджетних коштів на здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення короткострокових, середньострокових та довгострокових кредитів;
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта –
приблизно понад 1,5 тис. підприємств агропромислового комплексу, які залучили
кредити та потребують їх здешевлення;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
пов’язаними з виконанням вимог акта – немає.
- покращення фінансового стану одержувачів такої державної підтримки.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів" був розміщений в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України www.minagro.gоv.ua 14 червня 2011 року.
9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності акта.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде
проведено до дня набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних
даних.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено
через рік після набрання чинності цього регуляторного акту шляхом аналізу
статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.
Періодичне відстеження здійснюється 1 раз на 3 роки після повторного
відстеження шляхом аналізу статистичних даних з метою оцінки ступеня досягнення
актом визначених цілей.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись за
показниками результативності Мінагрополітики України з основних положень актів.
Метою прийняття постанови є удосконалення механізму надання державної
підтримки за залученими кредитами.
При застосуванні на місцях окремих норм Порядку використання коштів для
здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11.08.2010 року № 794, за підсумками першого півріччя виникла необхідність внесення
змін до зазначеного Порядку.
Тому, з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів та
рівного доступу підприємств-позичальників до отримання державної підтримки
Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів".
www.minagro.kiev.ua
17.06.2011
Повідомлення до проекту постанови Кабінету Міністрів
затвердження Порядку декларування наявності цукру»

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

України

«Про

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
декларування наявності цукру" розроблено Міністерством аграрної політики та
продовольства відповідно до схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від
30 березня 2011 р. (протокол № 24) Плану організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 17 лютого 2011 р. № 3039- 19 -
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IV "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру" щодо декларування наявності цукру".
Зазначений проект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України.
Основною метою проекту є забезпечення виконання та реалізації Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" щодо декларування наявності цукру" шляхом
затвердження Порядку декларування наявності цукру.
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення за поштовими адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент харчової промисловості
Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса:
fooddept@minapk.gov.ua,
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державний комітет України з питань
регуляторної політики і підприємництва, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua
ПОРЯДОК
декларування наявності цукру
1. Цей Порядок визначає механізм декларування наявності цукру суб'єктами
підприємницької діяльності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої
реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром, що перебуває у їх
власності (далі – Утримувачі цукру), форму декларації про його обсяги, відповідальних
за організацію і забезпечення проведення декларування та подання узагальнених даних
органам виконавчої влади.
2. Декларація подається Утримувачем цукру щодо наявності обсягів власного
цукру, що зберігається ним у власних або орендованих складах.
Декларація подається за формою згідно з додатком 1.
Декларації за підписом керівника та головного бухгалтера Утримувача цукру юридичної особи, а для Утримувача цукру - фізичної особи - за підписом цієї особи
подаються територіальним органам Держсільгоспінспекції за місцем зберігання цукру
щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду станом на 1 число.
Декларація складається в двох примірниках. Перший примірник знаходиться в
Утримувача цукру - юридичної або фізичної особи, другий - в територіальних органах
Держсільгоспінспекції. Термін зберігання декларації 3 роки.
Інформація про Утримувачів цукру та обсяг цукру, що перебуває у їх
власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційною.
3. Територіальні органи Держсільгоспінспекції:
подають у п'ятиденний термін зведені матеріали за формою згідно з додатком
2 та з пояснювальною запискою Держсільгоспінспекції, а також головам районних і
обласних держадміністрацій та Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
дають роз'яснення щодо її заповнення та проводять їх реєстрацію.
4. Утримувачі цукру - юридичні і фізичні особи несуть відповідальність за
своєчасність, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, згідно із
законодавством.
Основною метою є забезпечення виконання та реалізації Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру" щодо декларування наявності цукру" шляхом затвердження Порядку
декларування наявності цукру.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
декларування наявності цукру" розроблено Міністерством аграрної політики та
продовольства відповідно до схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від
30 березня 2011 р. (протокол № 24) Плану організації підготовки проектів актів,
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необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 17 лютого 2011 р. № 3039IV "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру" щодо декларування наявності цукру".
www.minagro.kiev.ua
21.06.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Переліку та вартості платних господарських послуг, які
можуть надаватися територіальними органами та підприємствами, установами,
організаціями, що належать до сфери управління Державної інспекції сільського
господарства України"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Переліку та вартості платних господарських
послуг, які можуть надаватися територіальними органами та підприємствами,
установами, організаціями, що належать до сфери управління Державної інспекції
сільського господарства України" Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений на виконання
доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-1/636 та доручення Першого віцепрем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Клюєва
А.П. від 13.05.2011 №18434/58/1-11 з метою визначення переліку платних
господарських послуг, які можуть надаватися територіальними органами та
підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління
Державної інспекції сільського господарства України і виключення з них послуг, не
пов’язаних із виконанням покладених на такі органи завдань.
Проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного
впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України, вул. Баумана, 9/12, м.
Київ, 03190,
е-mail: pushkarmv@ukr.et, tylyzadksgp@meta.ua; тел./факс 449-22-39
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М.Грушевського,
12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94 факс. 226-31-81 е-mail: meconomy@me.gov.ua
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект постанови підготовлено з метою вдосконалення існуючих правових
норм, які регулюють визначення переліку та вартості платних господарських послуг,
які можуть надаватися територіальними органами та підприємствами, установами,
організаціями, що належать до сфери управління Державної інспекції сільського
господарства України, і виключення з них послуг, не пов’язаних із виконанням
покладених на такі органи завдань. Прийняття постанови убезпечить суб’єктів
господарювання, населення (фізичних осіб) від справляння плати за надані послуги, не
передбачені даним актом, і забезпечить надходження коштів до спеціального фонду
Державного бюджету України в економічно обґрунтованих розмірах.
Проект постанови розроблено на виконання доручення Президента України
від 08.04.2011 № 1-1/636 та доручення Першого віце-прем'єр-міністра України Міністра економічного розвитку і торгівлі України Клюєва А.П. від 13.05.2011
№18434/58/1-11.
www.minagro.kiev.ua
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24.06.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України “Про затвердження Порядку та умов проведення
конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам”
З метою запровадження прозорого механізму організації та проведення
конкурсного відбору фермерських господарств для надання їм фінансової підтримки за
рахунок коштів державного бюджету та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року № 1102 “Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам” Мінагрополітики України розроблено проект наказу “Про
затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання фінансової
підтримки фермерським господарствам”.
З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті
Мінагрополітики України 24 червня 2011 року (www.minagro.gov.ua/page/?9733).
Розробник: Мінагрополітики України, Департамент науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.
Електронна адреса розробника: vedmid_L@minapk.gov.ua
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським
господарствам
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок та умови визначають процедуру конкурсного відбору
фермерських господарств щодо надання їм фінансової підтримки, відповідно до
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року № 1102 (із змінами).
1.2. Метою проведення конкурсу є визначення переліку фермерських
господарств, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті.
2. Організація та проведення конкурсу
2.1. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, Український
державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Фонд) та його регіональні
відділення утворюють відповідно конкурсну комісію з питань надання фінансової
підтримки фермерським господарствам та регіональні комісії щодо визначення
переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової
підтримки, які очолюють їх керівники. Положення про комісії та її персональний склад
затверджує керівник Фонду за погодженням з Мінагрополітики України.
Персональний склад регіональної комісії затверджується наказом Фонду.
2.2. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється регіональною
комісією в друкованих засобах масової інформації, після затвердження положення та її
складу.
2.3. Повідомлення про проведення конкурсу має містити дату засідання
комісії, вимоги щодо участі в ньому, місцезнаходження регіонального відділення
Фонду, за якою приймаються документи, телефон для довідок.
3. Вимоги до учасників, їх участь у конкурсі
3.1. Приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до
них, розпочинається з дня публікації інформаційного повідомлення регіональними
комісіями про його проведення.
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3.2. Для участі у конкурсі для одержання фінансової підтримки на
безповоротній основі за бюджетною програмою «Фінансова підтримка фермерських
господарств» фермерське господарство (далі – претендент) подає на розгляд
регіональної комісії такі документи:
заявку встановленого зразка у двох примірниках;
копію статуту фермерського господарства;
довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
копії документів, що підтверджують право власності або користування
земельною ділянкою;
довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради,
районної, Севастопольської міської держадміністрації, про те, що фермерське
господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки
на безповоротній основі);
баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за
останній звітний період за встановленою формою;
копії договору про розроблення проекту землеустрою, укладеного замовником
з виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, акта прийманняпередачі робіт та платіжного документа про оплату вартості робіт з розроблення
проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;
копія кредитного договору з банком, видані банком довідка-розрахунок про
суму сплати за користування кредитом за відповідний період з визначенням розміру
компенсації та виписка про отримання позичальником кредиту, копія платіжного
документа про сплату відсотків за користування кредитами і довідка, видана
Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим
головними управліннями агропромислового розвитку обласних держадміністрацій,
Управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу
Севастопольської міської державної адміністрації, про те, що фермерське господарство
не отримувало компенсацію витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування
кредитами банків (кредитних спілок);
копії документа про його оплату, видаткової накладної (акта прийманняпередачі) на придбання трактора (комбайна, вантажного автомобіля), свідоцтва про
його реєстрацію в установленому порядку (технічного паспорта, технічного талона
старого зразка), довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий облік, та
довідка, видана Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних
державних адміністрацій, Управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації, про
те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію у розмірі 30 відсотків
вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора,
комбайна, вантажного автомобіля);
копії проектно-кошторисної документації (у разі здійснення будівництва,
реконструкції підрядним способом), акта експертної оцінки вартості будівництва,
реконструкції (у разі здійснення будівництва, реконструкції господарським способом),
акта про прийняття в експлуатацію тваринницького приміщення із зазначенням
фактичних витрат з його будівництва, реконструкції та платіжних документів, що
підтверджують такі витрати;
копія договору обов'язкового страхування та довідка, видана страховиком про
фактичну суму внесених страхових платежів;
копія договору фермерського господарства та навчального закладу про
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації члена господарства та документ,
що підтверджує розмір плати за навчання;
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копія договору фермерського господарства з науково-дослідною установою,
яка пройшла державну атестацію та внесена до Державного реєстру наукових установ
або навчальним закладом про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо
організації виробництва у фермерському господарстві, кошторис витрат науководослідної установи або навчального закладу, пов'язаних з проведенням досліджень,
підготовкою рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському
господарстві, акт приймання-передачі виконаних робіт та документи, що
підтверджують оплату їх вартості.
3.3. Для участі у конкурсі на одержання фінансової підтримки на поворотній
основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам»
претендент подає на розгляд регіональної комісії такі документи:
заявку встановленого зразка у двох примірниках;
копію статуту фермерського господарства;
довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
копії документів, що підтверджують право власності або користування
земельною ділянкою;
довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради,
районної, Севастопольської міської держадміністрації, про те, що фермерське
господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки
на безповоротній основі);
баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за
останній звітний період за встановленою формою;
довідки, видані відповідними органами державної податкової служби та
Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за
податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання
фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення
коштів;
пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання
зобов’язання.
3.4. Копії поданих документів мають бути засвідчені у встановленому
законодавством порядку.
3.5. Подані на конкурс документи перевіряються секретарем регіональної
комісії та реєструються у журналі обліку реєстрації документів фермерських
господарств, що претендують на отримання фінансової підтримки. Один примірник
заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.
3.6. Документи подані претендентами до комісії Фонду, стосовно оскарження
прийнятого регіональною комісією рішення, перевіряються секретарем комісії Фонду
та реєструються у журналі обліку реєстрації документів фермерських господарств, які
претендують на отримання фінансової підтримки та звернулися до комісії Фонду
стосовно оскарження прийнятого регіональною комісією рішення. Один примірник
заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.
3.7. Реєстрація документів проводиться в день їх надходження.
3.8. Неналежно оформлені, подані не в повному обсязі документи або
виявлення в них недостовірних даних, повертаються претендентові у п’ятиденний
термін з дати їх надходження у письмовій формі із зазначенням причини повернення.
3.9. Засідання регіональної комісії та комісії Фонду проводяться за
необхідністю.
3.10. Основними критеріями під час визначення учасників відбору
регіональними комісіями та визначення переможців конкурсу комісією Фонду є:
забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на поворотній основі;
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ефективність і окупність інвестиційно-інноваційних проектів;
створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих видів
сільськогосподарської продукції.
3.11. Регіональна комісія у десятиденний строк після закінчення строку
прийняття документів формує реєстр фермерських господарств, що претендують на
одержання фінансової підтримки. Інформація про перелік фермерських господарств,
які претендують на отримання фінансової підтримки, оприлюднюється в друкованих
засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Фонду.
3.12. Комісія Фонду розглядає реєстри подані регіональними комісіями,
скарги, що надійшли від фермерських господарств та проводить конкурсний відбір у
місячний строк після виділення бюджетних коштів.
Здійснює розподіл бюджетних коштів між переможцями конкурсу.
3.13. Комісія Фонду формує реєстр фермерських господарств, що мають право
на одержання фінансової підтримки.
3.14. У разі відмови у наданні фінансової підтримки фермерському
господарству згідно з рішенням комісії Фонду у триденний строк надається
обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.
3.15. У разі прийняття рішення про надання фінансової підтримки комісія
Фонду:
подає відповідні документи регіональному відділенню Фонду;
видає фермерському господарству довідку, що підтверджує право на
одержання фінансової підтримки, на підставі якої регіональне відділення Фонду
укладає з ним примірний договір про надання фінансової підтримки (на поворотній
основі), про що робиться відмітка у реєстрі фермерських господарств, які отримали
право на фінансову підтримку, передбачену у державному бюджеті.
3.16. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою
більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі рівної кількості голосів голос
головуючого на засіданні є ухвальним. Рішення конкурсної комісії вважається дійсним,
якщо в засіданні взяли участь не менше 2/3 складу конкурсної комісії.
3.17. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі присутні
члени комісії.
Наказом буде затверджено порядок та умови проведення конкурсу для
надання фінансової підтримки фермерським господарствам.
Відповідно до змін внесених до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1102 (із
змінами) надання фермерським господарствам фінансової підтримки на безповоротній
та на поворотній основі за бюджетними програмами “Фінансова підтримка
фермерських господарств” та “Надання кредитів фермерським господарствам” (далі –
фінансова підтримка) здійснюється через Укрдержфонд (далі – Фонд) та його
регіональні відділення. Фонд утворює конкурсну комісію та регіональні комісії з
визначення переліку фермерських господарств, що претендують на таку фінансову
підтримку. Положення про комісію та регіональну комісію, а також їх склад
затверджує керівник Фонду за погодженням з Міністерством аграрної політики та
продовольства.
Зважаючи на зазначене, наказ Мінагрополітики від 30.03.2007р. № 229 «Про
затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання фінансової
підтримки фермерським господарствам на поворотній основі» потребує визнати таким,
що втратив чинність.
У зв’язку з цим, відповідно до діючого Порядку та з метою здійснення
прозорого та об’єктивного проведення конкурсного відбору виникає необхідність
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затвердження наказом Мінагрополітики України нового порядку та умов проведення
конкурсного відбору для надання фінансової підтримки.
www.minagro.kiev.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
24.06.2011
Комітет ВРУ з питань аграрної політики пропонує парламенту відхилити
законопроект про органічне виробництво
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув
пропозиції Президента України до Закону "Про органічне виробництво".
Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи ведення
органічного сільського господарства, вимоги щодо вирощування, виробництва,
переробки, сертифікації, етикетування, перевезення, зберігання та реалізації органічної
продукції та сировини.
Президент України вважає, що закон, всупереч конституційним вимогам щодо
законодавчого врегулювання правових засад і гарантій підприємництва, правил
конкуренції (пункт 8 частини першої статті 92 Конституції України), не вводить
комплексне законодавче врегулювання підприємницької діяльності у сфері органічного
виробництва, регулює здебільшого питання розподілу повноважень між органами
виконавчої влади у зазначеній сфері.
Крім цього, на думку Президента України, у законі відсутнє визначення
критеріїв та нормативних показників придатності угідь, які належать до земель
сільськогосподарського призначення і за своїм агроекологічним станом відповідають
вимогам до спеціальних сировинних зон, органам, які їх будуть визначати, в якому
порядку, на підставі чого і за якими критеріями буде прийматися рішення про оцінку
придатності земель та об'єктів для виробництва органічної продукції.
За результатами обговорення члени Комітету підтримали пропозиції
президента і прийняли рішення рекомендувати парламенту відхилити закон. Проект
закону про органічне виробництво зареєстровано за № 7003.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
23.06.2011
Україна: опублікований закон про введення мит на експорт зерна
Закон України, що передбачає введення на період до 1 січня 2012 р. мито на
експорт пшениці (9%, але не менше EUR17 за тонну), кукурудзи (12%, але не менше
EUR20 за тонну) і ячменю (14%, але не менш EUR23 за тонну), був опублікований в
газеті "Голос України" 23 червня 2011 р.
Згідно з документом, він набуває чинності з першого числа місяця, наступного
за місяцем, в якому він був опублікований, тобто, з 1 липня ц.р.
Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України
та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур" Президент
України підписав 10 червня 2011.
Варто нагадати, що учасники аграрного ринку неодноразово висловлювалися
проти введення мит на експорт зерна, заявляючи, що це призведе до значного зниження
внутрішніх цін на нього та збитки аграріїв.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
23.06.2011
Українські аграрії забезпечені паливом для збиральної кампанії на 53-57%
Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

Запаси дизельного палива в агрогосподарствах України станом на 17 червня
2011 р. складає 268,4 тис. т, або 57% від потреби на збиральну кампанію. Про це
повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.
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Згідно з повідомленням, на 22 червня 2011 бензином сільгосппідприємства
були забезпечені на 53%, маючи в наявності 73 тис. т. При цьому, за даними МінАПіП,
запаси палива на 6% більше, ніж на цю ж дату 2010.
Згідно з інформацією міністерства, потреба сільгоспвиробників на збирання
ранніх зернових і зернобобових складає 472 тис. т дизпалива і 136,7 тис. т бензину.
У повідомленні також наголошується, що в даний час до збиральної
підготовлені 95% зернозбиральних комбайнів. Передбачається, що навантаження на
один комбайн в поточному році складе 240 га за сезон при нормі 100-120 га.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
22.06.2011
Комітет ВРУ з питань науки і освіти рекомендує прийняти законопроект щодо
механізму контролю продукції, що містить ГМО
Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти за основу і в
цілому законопроект про внесення змін до Закону "Про державну систему біобезпеки
при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів" (щодо механізму контролю продукції, що містить ГМО).
Так, на засіданні Комітету зазначалося, що законопроектом № 8494
пропонується внести зміни до чинного закону, яким запроваджується процедура
відстеження у відкритій системі обігу продукції, що містить ГМО, чи отримана з їх
використанням. Відстеження має здійснюватися шляхом декларування такої продукції
суб'єктами господарської діяльності, які вперше вводять її в обіг, а також передачі копії
відповідної декларації при кожній операції з передачі відповідної продукції. Згідно з
законопроектом, зазначені документи (декларації, її копії), а також іншу відповідну
документацію суб'єкти господарської діяльності зобов'язані зберігати протягом п'яти
років.
Крім того, законопроектом передбачається, що Кабінет Міністрів визначає
наукову установу, уповноважену виконувати функції Науково-методологічного центру
з питань випробування ГМО, і його функції. Окремо встановлюються повноваження
Науково-методологічного центру з питань випробувань ГМО.
Зокрема, зазначили члени комітету, крім створення колекції і бази даних ГМО,
Науково-методичний центр з питань випробувань ГМО повинен здійснювати науковометодологічну координацію діяльності випробувальних лабораторій з визначення
вмісту ГМО у продукції, створення яких почалося в 2010 р. за рішенням уряду України
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 р. №279-р).
На засіданні також наголошувалося, що законопроект відповідає вимогам
Регламенту (ЄС) № 1830/2003 Європейського парламенту "Про можливості контролю
та етикетування генетично модифікованих харчових продуктів та кормів", яким
вводиться механізм відстежування продукції, що містить генетично модифіковані
організми, або отримані з їх використанням.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
22.06.2011
КМУ не бачить підстав для встановлення обмежень на експорт зерна врожаю 2011
р. - М. Безуглий

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

Кабінет Міністрів України, цілком ймовірно, не буде розглядати
адміністративні обмеження на експорт зерна врожаю 2011 р. Про це сказав 22 червня
2011 перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України М.
Безуглий на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.
"Ніяких адміністративних обмежень урядом, цілком ймовірно, розглядатися не
буде. Ми не бачимо для цього ніяких підстав", - зазначив М. Безуглий.
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Він пояснив, що обсяги нинішнього врожаю будуть достатніми для
задоволення продовольчої безпеки країни, а також для задоволення інтересів
експортерів зерна. "Вважаю, що врожай буде достатнім для задоволення продовольчої
безпеки, а також для задоволення тих компаній, які експортують зерно з нашої
держави. Таким чином, інфраструктура експорту може працювати в цьому році на всі
100%", - підкреслив М. Безуглий.
МінАПіП прогнозує цьогорічний врожай на рівні 45 млн. т зернових.
«Укрінформ»
22.06.2011
КМУ доручив МінАПіП почати професійну комунікаційну кампанію по земельній
реформі
Прем'єр-міністр України М. Азаров доручив МінАПіП почати професійну
комунікаційну кампанію по земельній реформі, а також провести консультації з
населенням. Про це він повідомив на засіданні уряду.
"Доручаємо МінАПіП почати професійну кон'юнктурну кампанію по
земельній реформі, грамотно провести консультації з суспільством, власниками землі,
місцевою владою та громадами", - сказав М. Азаров.
Також він підкреслив, що цивілізований ринок землі - це єдиний спосіб
відібрати ефективного власника землі та залучити інвестиції, які принесуть Україні
нові технології і забезпечать гідний рівень життя селян.
Нагадаємо, 20 червня 2011 р., уряд схвалив розроблений Міністерством
аграрної політики і продовольства законопроект "Про ринок земель". За цим
законопроектом майже 7 мільйонів власників паїв сільськогосподарської землі
отримають право продавати свою землю. Всі громадяни України, фермерські
господарства, а також держава отримають право купувати землю. Також законопроект
визначає відповідальність власника за землю.
По-перше, законопроект передбачає завершення інвентаризації землі, видачу
актів, розмежування сільгоспугідь та земель комунальної власності, впровадження
нової ринкової оцінки землі.
По-друге, буде заборонена надмірна концентрація землі в одних руках, що
виключить монополізм і диктат селянам. Законопроект попереджає спекулятивну
перепродаж земель. Причому ефективність господарювання, підтримання родючості
ґрунтів контролюватиме держава і суспільство.
По-третє, консолідація земель не дозволить "розривати" господарства на
технологічно безсилі наділи.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
22.06.2011
Урожай зерна в 2011 р. в Україні може скласти від 42,5 до 44,5 млн. т –
Укргідрометцентр

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

Урожай зерна в 2011 р. в Україні може скласти від 42,5 до 44,5 млн. т. Такий
прогноз оприлюднив керівник Українського гідрометеорологічного центру М. Кульбіда
і додав, що це залежить від погодних умов і валового збору кукурудзи.
При цьому фахівець відзначив, що погодні умови для країни є одним з
найважливіших факторів формування майбутнього врожаю.
У 2010 р. Україна зібрала 39,3 млн. т зернових і зернобобових. Це майже на
15% менше, ніж у 2009 р., коли урожай склав 46 млн. т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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ВРУ може скасувати нове оподаткування експорту зерна

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

Верховна Рада України готова піти на поступки зернотрейдерам і скасувати
вступаючу в силу 1 липня 2011 заборону на застосування нульової ставки ПДВ при
експорті зернових. В іншому випадку трейдери будуть позбавлені бюджетного
відшкодування податку. Свою пропозицію в профільному комітеті пояснюють
введенням експортних мит на зернові, що разом зі скасуванням ПДВ негативно вдарить
по виробниках. За оцінками учасників ринку, збереження відшкодування ПДВ
дозволить збільшити закупівельні ціни на 10%.
Так, 21 червня 2011 глава парламентського комітету з питань фінансів і
банківської діяльності, податкової та митної політики В. Хомутиннік заявив, що
депутати при доопрацюванні змін до Податкового кодексу до другого читання
схиляються до того, щоб скасувати норму, вступаючу в силу 1 липня. З цього дня і до 1
січня 2014 р. від ПДВ звільняються операції з поставки всіх зернових культур (окрім
рису і гречки).
Схема, яка запрацює з 1 липня, передбачає, що відсутність нарахування та
сплати ПДВ при купівлі зерна у виробників позбавить трейдерів бюджетного
відшкодування податку. Виняток буде зроблено для переробників зерна - вони
залишаться платниками ПДВ. Такий механізм повинен виключити фіктивні заявки на
повернення ПДВ, оскільки зернотрейдери раніше часто не могли довести факт його
сплати. Зараз при експорті застосовується нульова ставка податку, що дозволяє
отримати з бюджету всю суму сплаченого 20-процентного ПДВ.
Комітет запропонував відмовитися від цієї моделі, відновивши відшкодування
ПДВ експортерам зерна. Запропоновану поправку ВРУ повинна прийняти до канікул,
тобто з 5 по 8 липня. "З урахуванням того, що недавно встановлені експортні мита на
зерно (з 1 липня вводяться мита в 9-14%. - Ред), комітет виходить з пропозицією всетаки в частині ПДВ зробити деякі послаблення", - заявив В. Хомутинник. За його
словами, одночасне введення експортних мит і неповернення ПДВ в підсумку ляже на
виробників зерна.
У Державній податковій службі від коментарів відмовилися до отримання
офіційної позиції парламентського комітету. Але експерти і частина зернотрейдерів
підтримали цю ініціативу. Перший заступник голови Всеукраїнського союзу
сільгоспвиробників В. Ярошовець розповів, що члени його асоціації зверталися з
подібним проханням до президента В. Януковича, оскільки відсутність можливості
отримання трейдерами відшкодування ПДВ призвело б до штучного заниження
закупівельних цін на внутрішньому ринку. "Якщо буде інформація про те, що
парламент готовий скасувати дію цієї норми, трейдери почекають з експортними
відвантаженнями зерна старого врожаю (перехідні залишки становлять 7-8 млн. т.)", зазначив В. Ярошовець. На експорті зерна нового врожаю вступ в силу з 1 липня
нового механізму та його оперативне скасування також не повинні позначитися,
оскільки відвантаження в портах нових партій починається в кінці серпня ц.р.
Про ризики повернення до вибіркового повернення податку попереджає
гендиректор зернотрейдерської компанії "Волари". "За скромними підрахунками, ціна
на внутрішньому ринку на пшеницю третього класу може становити 1350-1400 грн./т,
що набагато нижче, ніж на світовому ринку - 2240 грн./т. Тому зараз мова йде про те,
щоб допомогти аграріям продати зерно нового врожаю за вищою ціною", - відзначають
експерти. На їхню думку, скасування податкових обмежень дозволить
сільгоспвиробникам підняти вартість мінімум на 10%. "При конкурентному ринку ціни
зростуть на 17-18%, і тоді заробіток трейдерів складе 1-3% після відшкодування їм
ПДВ. А якщо ринок неконкурентний, як зараз, умови за закупівельними цінами диктує
монополіст", - впевнений гендиректор "Нібулона" О. Вадатурський.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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КМУ призначив С. Хорошайлова гендиректором Аграрного фонду
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Кабінет Міністрів України призначив генеральним директором Аграрного
фонду Сергія Хорошайлова. Про це йдеться в урядовому розпорядженні від 20 червня
2011 № 555-р, текст якого розміщений на офіційному сайті КМУ.
До призначення, С. Хорошайлов обіймав посаду виконуючого обов'язки
гендиректора Аграрного фонду.
Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 4
квітня 2011 № 301-р звільнив з посади гендиректора Аграрного фонду Олександра
Маренця, згідно з його заявою.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.06.2011
КМ України схвалив законопроект "Про ринок земель"
Кабінет Міністрів України 20 червня 2011 схвалив законопроект "Про ринок
земель". Про це на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і
продовольства України М. Присяжнюк.
"Законопроект про ринок земель був сьогодні розглянутий на засіданні
Кабінету міністрів, схвалений і найближчим часом піде на реєстрацію у Верховну
Раду", - сказав він.
Міністр зазначив, що купувати і продавати землю сільськогосподарського
призначення, відповідно до законопроекту, зможуть громадяни Україні, фермери і
держава в особі або державного земельного банку або державного земельного фонду.
"Ми констатуємо, що ринок землі - це необов'язково продаж і, звичайно,
необов'язково покупка", - сказав він. М.Присяжнюк підкреслив, що ринок землі буде
діяти тільки між громадянами України.
"Власник паю вносити частку в спільне підприємство з іноземцем не буде мати
права, фермер теж не матиме права. При купівлі-продажу землі той, хто купує землю,
повинен буде, згідно з українським законодавством, декларувати кошти, на які він
купує землю", - пояснив він.
Згідно з повідомленням МінАПіП, у разі придбання земель вартістю понад 150
тис. грн. (25-30 га) покупець буде зобов'язаний декларувати джерела доходів,
відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму".
Передбачається, що з введенням в дію обігу сільськогосподарських земель
орендар з довгостроковою орендою землі зможе віддавати землю в заставу. При цьому
будуть існувати обмеження для продажу сільськогосподарської землі українським та
іноземним юридичним особам.
"Ми будемо передбачати, що право оренди буде правом застави для банку.
Якщо орендар збанкрутує, банк має право продати право оренди іншому орендарю або
державі", - уточнив міністр.
Разом з тим планується, що державний земельний банк буде надавати пільгові
кредити для покупки с/г землі фермерами.
М. Присяжнюк також відзначив, що державний земельний фонд сконцентрує
6,6 млн. га сільськогосподарських земель, з яких 2,9 млн. га сьогодні перебуває в запасі
і резерві за межами населених пунктів, 1,8 млн. га - відмерла спадщина, 1,4 млн. га невитребувані паї, близько 550 тис. га - колишні землі колективної власності.
З введенням обороту ринку с/г земель міністр сподівається переконати
власників земельних паїв не продавати землю.
"Ми розуміємо, що на сьогоднішній день склалася така унікальна ситуація, до
якої причетні всі ми, що за цей період ніхто не хоче завершення земельної реформи.
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Тому що власники земельних паїв думають, що вони здали землю в оренду і це їхня
земля, але орендарі, скоріше, думають, по-іншому. Моє завдання сьогодні як міністра не породити стихійний ринок сільськогосподарських земель. Ми зобов'язані
переконати власника земельного паю, що продавати земельний пай немає ніякої
необхідності, а навпаки, завершення земельної реформи дає можливість стабільного
доходу і стабільної власності ", - підкреслив М. Присяжнюк.
Він нагадав, що для завершення земельної реформи, крім закону про ринок
земель, необхідно прийняти закони про державний земельний кадастр, про родючість
сільськогосподарських земель, про консолідацію сільськогосподарських земель.
М. Присяжнюк розраховує, що Верховна Рада розгляне законопроект про
державний земельний кадастр у другому читанні до кінця сесії.
«УНІАН»
20.06.2011
ВРУ може повернути старий варіант дотування виробників молока і м'яса
Депутати реанімують старий варіант дотування виробників молока і м'яса. У
Податковий кодекс вноситься поправка, відповідно до якої ПДВ буде залишатися в
розпорядженні переробників.
Серед півтисячі поправок до Податкового кодексу, які розглядаються
парламентом, є одна, яку чекала вся м'ясомолочна галузь. Парламент може повернути
стару систему дотування тваринників, яка передбачає збереження ПДВ в
розпорядженні переробників м'яса і молока. Про це повідомила народний депутат
України К. Ващук.
Нагадаємо, що з 1 січня 2011 р. система держпідтримки тваринників була
реформована - відповідно до нового порядку, переробники перераховують ПДВ до
бюджету, де ці суми акумулюються і звідки вже перерозподіляється на користь
тваринників з розрахунку на одну голову корови та іншого худоби. Нова система
проіснувала лише півроку, після чого чиновники переконалися в її неспроможності і
під тиском аграрного лобі вирішили повернути раніше діючий порядок. "Так, ми
повертаємо стару систему для виробників м'яса і молока", - сказала К. Ващук. За її
словами, станом на 16 червня 2011 ця поправка ще не голосувалася. Ціна питання понад 2 млрд. грн., які залишалися в розпорядженні переробників і які вони повинні
були перенаправити на підвищення закупівельних цін у постачальників сировини.
На думку чиновників така форма держпідтримки довела свою неефективність,
оскільки протягом всіх тих років, що вона діяла, поголів'я ВРХ в Україні неухильно
скорочувалась. Проте, чинний останні шість місяців варіант виявився ще гіршим за
попередній. Зокрема, станом на травень поголів'я ВРХ впало ще на 3%. Зазначимо, що
поряд з цією нормою на розгляд парламенту вноситься ще одна одіозна поправка, яка
стосується хлібопекарської галузі. Відповідно до неї, починаючи з 2012 р.,
пропонується залишати у розпорядженні хлібопекарських підприємств на їх виробничі
цілі позитивне сальдо ПДВ, нараховані їм на суму поставленого хліба та виплаченого у
складі виробничих факторів. Однак, за словами К. Ващук, "остаточне рішення по цій
нормі ще не прийнято".
«AnyFoodAnyFeed»
17.06.2011
ВР України може збільшити держпідтримку розвитку сільського господарства в
2011 р.

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

Член депутатської фракції "Блок Юлії Тимошенко - Батьківщина" В.
Кравченко вніс 10 червня 2011 на розгляд ВРУ законопроект № 8653 "Про внесення
- 32 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2011 р." (щодо посилення
державної підтримки сільського господарства в 2011 р.).
Як відзначається в пояснювальній записці до документа, законопроектом
пропонується в Законі України "Про Державний бюджет на 2011 рік" збільшити на 4
926,4 млн. грн. видатки апарату Міністерства аграрної політики України на підтримку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, тваринницьку дотацію та
підтримку виробництва продукції рослинництва, фінансову підтримку підприємств
АПК через механізм здешевлення кредитів, часткову компенсацію вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та оновлення бюджетних
програм з фінансової підтримки агропромислових підприємств, що знаходяться в
особливо складних кліматичних умовах, фінансову підтримку фермерських
господарств за рахунок додаткових надходжень від податку на додану вартість на
вітчизняні товари з одночасним відповідним коригуванням доходів і видатків
Державного бюджету, в т.ч. його загального фонду.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.06.2011
ВР України внесла зміни в законодавство про створення та діяльність
фермерських господарств
Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських
господарств".
Зокрема, цим законом вносяться зміни до Земельного кодексу України.
Передбачено, що право на створення фермерського господарства має людина, у якої є
документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві або наявність
освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі.
Також вносяться зміни до Закону "Про фермерське господарство", відповідно
до яких право на створення фермерського господарства має кожний працездатний
громадянин України, який досяг 18-річного віку і виявив бажання створити фермерське
господарство.
Передбачено, що для отримання земельних ділянок для ведення фермерського
господарства необхідно до заяви додати документи, що підтверджують досвід роботи в
сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному
закладі.
Перелік документів, що підтверджують досвід роботи в сільському
господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
16.06.2011
ВР Україна розгляне поправки до Податкового кодексу, що стосуються АПК

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

Верховна Рада України 16 червня 2011 р. має намір розглянути в другому
читанні проект закону № 8217 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового
кодексу України)". Зазначений законопроект містить поправки до Податкового
Кодексу, що стосуються інтересів АПК.
"Насамперед, це те, що стосується оподаткування ПДВ та його відшкодування
при експорті зерна та рапсу. Тут спектр думок широкий - від повернення до
оподаткування та відшкодування ПДВ, як це було раніше, до надання преференцій у
цьому питанні при державних закупівлях державним агентам (вони ж - напівприватні
підприємства) і сільгосптоваровиробникам за вироблену ними продукцію. У свою
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чергу, С. Терещук пропонує надання преференцій Аграрному фонду при його
"статутних операціях" та надання можливості відшкодування ПДВ при експорті, крім
товаровиробників, ще й експортерам (всім), які придбали зерно у товаровиробників і
Аграрного фонду. Поправка н.д. К. Ващук повертає до попереднього, діючого багато
років, порядку субсидування виробників м'яса і молока за рахунок ПДВ від реалізації
переробними підприємствами м'ясо-молочних та інших продуктів тваринництва, проти
чого, очевидно, буде проти уряд, як ініціатор в недалекому минулому цих, треба
сказати, неефективних і непопулярних змін ", - говориться в повідомленні.
В УАК відзначають, що в 2010 р. обсяг сплачених переробниками
"м'ясомолочних дотацій", за експертними оцінками, склав майже 2,4 млрд. грн., а за 4
місяці 2011 р. вони перерахували всього близько 200 млн. грн. ПДВ до спеціального
фонду держбюджету. Причиною такого стану, як і припускали в УАК, є те, що при
новому (діє тепер) порядку немає імперативної вимоги до переробників, як це було
раніше - платити ПДВ як дотацію за здане м'ясо і молоко. Зараз ПДВ-сальдо
направляється в спецфонд держбюджету.
"Крім того, за новим порядком, чомусь випав з обліку, як джерело субсидій,
ПДВ від продажу спредів, на виробництво яких як і раніше використовується значна
кількість молока", - зазначив генеральний директор УАК С. Стоянов.
Але справжньою "бомбою" змін в ПК, що стосуються АПК, є схвалена
"фінансовим" Комітетом ВРУ поправка, пред'явлена К. Ващук, згідно з якою
залишається, починаючи з 2012 р., в розпорядженні хлібопекарських підприємств на їх
виробничі цілі позитивне сальдо по ПДВ, нараховане хлібопекарськими
підприємствами на вартість поставленого ними хліба (хлібобулочних виробів), за
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Таким чином, з цією пільгою
ВРУ може прирівняти пекарів до с/г товаровиробників.
Яка з вказаних поправок стане положенням оновленого Податкового Кодексу вирішить зал "під куполом".
Інформаційна компанія "ПроАгро"
15.06.2011
Мінфін виділив МінАПіП 2,6 млрд. грн. для закупівлі продовольчих товарів до
державного інтервенційного фонду
Міністерство фінансів України виділило МінАПіП 2,6 млрд. грн. для закупівлі
продовольчих товарів до державного інтервенційного фонду. Про це 15 червня 2011 р.
на засіданні КМУ заявив прем'єр-міністр М. Азаров.
"Мінфін уже виділив МінАПіП 2,6 млрд. грн. для закупівлі та зберігання
Аграрним фондом продовольчих товарів до державного інтервенційного фонду", сказав М. Азаров.
Уряд ставить завдання, щоб продовольчі запаси створювалися не тільки
централізовано, а кожен регіон подбав про якісний та доступному "борщовий набір",
йдеться в повідомленні.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
15.06.2011
Від запровадження експортних мит на зернові культури Уряд України планує
залучити до бюджету понад 1,7 млрд. грн.

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

До державного бюджету України за 2011 р. планується залучити додатково
1,79 млрд. грн. за рахунок введення експортного мита на пшеницю, ячмінь і кукурудзу.
Про це компанії "ПроАгро" стало відомо з пояснювальної записки до законопроекту №
8654, зареєстрованому в ВРУ 10 червня 2011
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Ініціатором відповідного законопроекту про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 р. (щодо соціальних показників бюджету) є
прем'єр-міністр України М. Азаров.
"Головне науково-експертне управління в цілому підтримує внесену
законодавчу пропозицію, яка є збалансованою", - наголошується у висновку управління
від 14 червня ц.р.
Варто нагадати, що 10 червня 2011 В. Янукович підписав Закон України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного
(експортного) мита на деякі види зернових культур". Законом до кінця 2011 р.
вводиться вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
15.06.2011
ВР Україна відмовилася ввести декларування обсягів виробництва цукру
Верховна Рада зняла з розгляду законопроект № 7191 "Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру (щодо створення регульованого ринку
цукру)", яким пропонувалося ввести декларування обсягів виробництва цукру. За
зняття даного законопроекту проголосували 257 депутатів при мінімально необхідних
226. ВРУ зняла з розгляду законопроект у зв'язку з втратою його актуальності.
Нагадаємо, 17 лютого 2011 р. ВРУ ввела обов'язкове декларування залишків
цукру з урахуванням пропозицій Президента В. Януковича. У свою чергу, В. Янукович
11 січня 2011 скористався правом вето до закону, яким Верховна Рада ввела
обов'язкове декларування залишків цукру.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що його прийняття
дозволить отримувати максимально повну і достовірну інформацію про залишки цукру,
що підвищить ефективність прийняття управлінських рішень в частині державного
регулювання ринку цукру, сприятиме прогнозному розвитку цінової ситуації на ринку.
«Дело»
10.06.2011
В. Янукович підписав Закон України про введення експортного мита на зерно до
кінця 2011 р.
Президент України В. Янукович підписав Закон України про введення
експортного мита на зерно. Про це повідомила прес-служба глави держави.
Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня ц.р. прийняла Закон "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного
(експортного) мита на деякі види зернових культур". Законом до кінця 2011 р.
вводиться вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.
Українські аграрні організації 24 травня 2011 звернулися з відкритим
зверненням до Президента України В. Януковича з проханням ветувати введення
експортних мит на зерно. "За підрахунками експертів, якщо цей закон вступить в силу,
то селяни в цінах, які склалися на поточний момент, втратять, принаймні, 6 млрд. грн.",
- заявив президент Української аграрної конфедерації Л. Козаченко.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
10.06.2011
Комітет з питань аграрної політики рекомендує ВРУ прийняти законопроект про
Державний земельний кадастр

Випуск
№58 (47)
30 червня
2011 року

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ рекомендує
парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про Державний
земельний кадастр.
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Зокрема, законопроектом № 8077 пропонується встановити, що аналіз наданої
документації та внесення всіх відомостей про земельну ділянку вносяться виключно
районними (міськими) територіальними органами центрального органу виконавчої
влади із земельних ресурсів.
Законопроект містить також положення про механізм врегулювання порядку
обміну інформацією між Державним земельним кадастром та Державним реєстром
майнових прав на нерухоме майно. Зокрема, передбачається, що інформація про
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовану земельну
ділянку разом з його кадастровим планом в електронному (цифровому) вигляді
надходить в орган, який проводить державну реєстрацію майнових прав на нерухоме
майно. Останній, у свою чергу, направляє до Державного земельного кадастру
інформацію про те, що право на земельну ділянку зареєстровано за певною особою.
Передбачається також, що органи ведення кадастру будуть надавати органам місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними своїх повноважень у сфері
земельних відносин.
Законопроект також передбачає, що, починаючи з 2013 р., державні акти на
право власності на земельні ділянки не видаватимуться.
При підготовці законопроекту до другого читання в комітеті відпрацьовані
понад 200 поправок. Члени Комітету, зокрема, погодилися з пропозицією народного
депутата Р. Ткача виключити з тексту законопроекту норму, відповідно до якої
планувалося встановити, що до 1 січня 2020 р. ведення Державного земельного
кадастру в місті Києві повинен здійснювати виконавчий орган Київської міської ради.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
10.06.2011
МінАПіП України виступає за підвищення нормативної вартості земель с/г
значення на 70%
Міністерство аграрної політики і продовольства (МінАПіП) України пропонує
уряду підвищити нормативну вартість земель с/г значення на 70% - до 19,5 тис. грн. за
1 га.
"Ми припускаємо, що нормативна вартість с/г земель повинна збільшитися до
19,5 тис. грн./га", - сказав перший заступник міністра аграрної політики і
продовольства М. Безуглий під час телемосту з регіонами у Києві. Він зазначив, що в
даний час нормативна вартість с/г земель в Україні складає в середньому 11,3 тис.
грн./га.
М. Безуглий вважає, що підвищення нормативної вартості с/г земель призведе
до збільшення орендної плати за користування земельними ділянками з 312 грн./га (в
середньому по Україні) до 560-600 грн./га, оскільки її рівень залежить від нормативної
оцінки с/г земель.
За словами першого заступника міністра, МінАПіП завершив роботу над
проектом постанови уряду, який передбачає індексацію нормативної вартості с/г
земель.
Інформаційна компанія "ПроАгро
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4. ПОДІЇ ІРАР
 2 червня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. на Круглому столі
«Основні напрямки розбудови інфраструктури аграрних ринків – розбудова
оптових ринків сільськогосподарської продукції» виступив у ролі модератора, а
також із доповіддю «Про напрямки діяльності Асоціації оптових ринків
сільськогосподарської продукції». Круглий стіл організували Департамент
економічного розвитку та аграрного ринку Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Асоціація оптових ринків сільськогосподарської
продукції України, Громадська організація „Інститут розвитку аграрних ринків”
в рамках виставки АГРО-2011»
 3 червня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. зробив панельну
доповідь «Інститути громадянського суспільства та ринок земель
сільськогосподарського призначення» на семінарі «Ринок земель: перспективи
та наслідки його запровадження», що проходив в рамках виставки «Агро-2011»
за ініціативи Державного агентства з земельних ресурсів України та за
підтримки Асоціації «земельна спілка України», проектів Агентства США з
міжнародного розвитку «АгроІнвест» та «Правова країна».
 4 червня 2011 року в рамках XXIII Міжнародної агропромислової виставкиярмарку
"АГРО
-2011»
проходили
2
Круглі
столи
«Розвиток
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Проблеми та перспективи» та
«Перспективи дрібнотоварного виробництва молока в Україні: роль бізнесу та
держави».
Організатори:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

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

ТОВ «Данон-Україна»

Міжнародна благодійна організація «Добробут громад» (Heifer-Ukraine)

Громадська організація „Інститут розвитку аграрних ринків (ІРАР)”
Заступник директора ІРАР Генеральний директор СУСОКУ Корінець Р.Я. був
одним із їх модераторів, а також виступив з доповіддю «Законодавчі аспекти
трансформації індивідуальних виробників молока в більш ефективні форми
господарювання»
 «Законодавча та нормативно – правова база державно – приватного партнерства
у сфері соціального розвитку села» - з такою доповіддю заступник директора
ІРАР Корінець Р.Я. виступив 4 червня 2011 року перед учасниками семінару
«Соціальний розвиток села – спільна відповідальність бізнесу і держави», що
був організований для працівники Мінагрополітики, центральних органів
виконавчої влади, головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, аграрних навчальних закладів, Національної асоціації с/г
дорадчих служб, Асоціації сільських, селищних рад, керівників обласних
сільськогосподарських дорадчих служб, обласних асоціацій фермерів та
приватних землевласників.
Випуск
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 Заступник
директора
ІРАР,
член
Ради
Національної
асоціації
сільськогосподарських дорадчих служб України Корінець Р.Я. 4 червня 2001
року прийняв участь у семінарі «Сільськогосподарське дорадництво –
ефективний інструмент забезпечення сталого розвитку сільських територій», де
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червня
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року
Генеральний
директор
Союзу
учасників
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України (СУСОКУ),
заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. та експерт ІРАР Олена Протченко
прийняли участь семінарі «Правові перепони розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та шляхи їх подолання». Семінар організовано
Програмою розвитку та інтеграції Криму Програми розвитку ООН за
партнерської підтримки СУСОКУ.
 «Розвиток інституційних засад кооперації» - таким був виступ заступника
директора ІРАР Корінця Р.Я. 21 червня 2011 року на Тринадцятих річних
зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.
 23 червня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у
роботі позачергового засідання Ради Асоціації фермерів та приватних
землевласників України.
 29 червня 2011 Експерт ІРАР Сеперович Н.В. прияла участь у нараді
Міністерства аграрної політики та продовольства України з обговорення змін
до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015
року.
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виступив із доповіддю «Дорадництво і кооперація – партнерство задля сталого
розвитку сільських територій».
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