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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 липня 2011 року № 3561-VI
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю
за використанням земельних ресурсів
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 деяких
законодавчих актів України щодо посилення контролю за використанням земельних
ресурсів (реєстр. № 8385), поданий народними депутатами України Литвином
Ю.О., Прутніком Е.А., Бондиком В.А., Плотніковим О.В.
та
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики
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 20 липня 2011 р. N 757
Про внесення змін до положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих
служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також
сільськогосподарських
дорадників
і експертів-дорадників, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 897, зміни, що
додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб,
а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників
1. У Положенні про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб ( 897-2006-п ):
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1) в абзаці першому пункту 3 слова "або за його рішенням всеукраїнською
громадською професійною організацією, що об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності і
має статус саморегулівної організації (далі - саморегулівна організація)" виключити;
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Підставами для відмови у внесенні до Реєстру та видачі сертифіката є:
невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
Рішення про відмову у внесенні до Реєстру надсилається дорадчій службі у
письмовій формі (з обґрунтуванням причин) протягом п'яти днів після прийняття
такого рішення.";
3) у пункті 8:
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слова "за рахунок коштів дорадчої служби" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Вартість сертифіката не
може
перевищувати
витрати Мінагрополітики на
розгляд заяви про включення до Реєстру, друк і його видачу.";
4) пункти 10-12 викласти в такій редакції:
"10. Рішення про зупинення дії сертифіката приймається Мінагрополітики у разі
порушення дорадчою службою вимог щодо обов'язкової мінімальної кількості
дорадників у складі дорадчої служби.
Мінагрополітики приймає
рішення
про
поновлення дії сертифіката після
усунення дорадчою службою порушень, що зумовили зупинення його дії.
11. Мінагрополітики приймає рішення про виключення дорадчої служби з Реєстру та
анулювання сертифіката у разі:
подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру та анулювання
сертифіката;
наявності відомостей про припинення юридичної особи;
неподання в установлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які
додаються до заяви про внесення до Реєстру та одержання сертифіката.
Дія сертифіката припиняється з дня прийняття Мінагрополітики рішення про його
анулювання.
12. Рішення про відмову у внесенні до Реєстру та видачі сертифіката, зупинення дії
сертифіката, виключення з Реєстру та анулювання сертифіката може бути оскаржено
до суду.";
5) у тексті Положення ( 897-2006-п ) слова "або саморегулівна організація" у всіх
відмінках виключити.
2. У Положенні про Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників:
1) в абзаці першому пункту 3 слова "або за його рішенням всеукраїнською
громадською професійною організацією, що об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності і
має статус саморегулівної організації (далі - саморегулівна організація)" виключити;
2) у тексті Положення ( 897-2006-п ) слова "або саморегулівна організація" у всіх
відмінках виключити.
http://www.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 06 липня 2011 № 315
Про затвердження квот на спеціальне використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у 2011 році
Відповідно до підпункту 7.227 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство
аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента
України від 23.04.2011 № 500 (500/2011),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити квоти на спеціальне використання
водних
живих ресурсів
загальнодержавного значення у 2011 році відповідно до лімітів використання водних
живих ресурсів загальнодержавного значення у 2011 році, затверджених наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 01.12.2010
№ 544, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.12.2010 за № 1270/18565,
згідно з додатками 1-31.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного
господарства України від 23.12.2010 № 592 "Про розподіл лімітів на квоти
спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у
2011 році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за №
1375/18670.
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3. Встановити, що повідомлення на спеціальне використання риби та інших водних
живих ресурсів, видані користувачам відповідно до наказу Державного комітету
рибного господарства України від 23.12.2010 № 592 "Про розподіл лімітів на квоти
спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення
у 2011 році", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за №
1375/18670, є чинними до 31.12.2011.
4. Голові Державного агентства рибного господарства України Дронику В.С.:
4.1. Забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4.2. Довести квоти спеціального використання водних живих ресурсів до зазначених
у додатках користувачів, подати розподіл лімітів у розрізі окремих користувачів та
водойм Міністерству екології та природних ресурсів України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям.
4.3. Забезпечити контроль за використанням виділених квот і встановлених лімітів та
здійснення при потребі перерозподілу квот відповідно до чинного законодавства
України.
5. Усім користувачам незалежно від форм власності подавати Державному агентству
рибного господарства України та органам статистики інформацію про обсяги
вилову водних живих ресурсів у визначені терміни за встановленими формами.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
www.minagro.kiev.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 8 червня 2011 № 329
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної
політики України від 29.01.2007 № 55
У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України
Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ 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)", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 16.03.2007 за № 230/13497.
2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.) у встановленому
порядку:
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку
обласних державних
адміністрацій, Управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури
та агропромислового комплексу Севастопольської міської
державної адміністрації, об'єднань, підприємств, установ та організацій, що входять до
сфери управління Мінагрополітики України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
www.minagro.kiev.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо посилення контролю за
використанням земельних ресурсів)»
Номер, дата реєстрації: 8385/П від 01.07.2011
Ініціатори: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо посилення контролю за використанням земельних
ресурсів), (реєстр. № 8385 від 12.04.2011), внесений народними депутатами України
Ю.Литвином, Е.Прутніком, В.Бондиком, О.Плотніковим.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування фактів втручання в господарську діяльність органів
державної влади і Служби безпеки України та перешкоджання інвестиційній
діяльності ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон»
Номер, дата реєстрації: 8739 від 04.07.2011
Ініціатори: Народні депутати України Матвієнко А.С.
Постановою передбачається утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради
України з питань розслідування фактів перешкоджання органів державної влади і
Служби безпеки України господарській та інвестиційній діяльності ТОВ
«Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» з метою забезпечення належного
здійснення парламентського контролю та у зв’язку із ситуацією, яка навколо одного з
провідних підприємств аграрного сектору української економіки внаслідок
невиконання Конституції та законів України.
За 20 років існування зазначене ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон»
(надалі – товариство) створило понад 4 500 нових робочих місць в 14 областях України,
вирощує сільськогосподарську продукцію на 80 тисячах гектарів ріллі на території
понад 100 сільських і селищних рад, інтегроване у світову торгівлю зерном і забезпечує
ефективне просування української аграрної продукції на нові зовнішні ринки.
Товариство є одним з лідерів українського аграрного бізнесу, виконує
системоутворюючу функцію в українському АПК і є соціально значущим для великої
кількості місцевих територіальних громад у сільській місцевості.
За 2008-2011 року в реальний сектор економіки товариством інвестовано понад 2,4
мільярди гривень, його діяльність принесла до Зведеного бюджету близько 1,6
мільярди гривень.
В умовах дефіциту елеваторних місткостей згаданий інвестиційний проект має важливе
значення для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і
охоплює понад 150 підприємств і організацій будівельної та суміжних галузей, а також
ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».
Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

Завдяки вітчизняному інвестору продуктивну зайнятість отримало понад 15 000
працівників.
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В цей проект інвестовані кошти Укрексімбанку, Світового банку, Європейського банку
реконструкції та розвитку, урядових фінансових установ Королівства Данія,
Королівства Нідерланди і Королівства Швеція, а також першокласних європейських
банків.
Однак нормальна робота підприємства та його інвестиційна діяльність тривалий час
блокується протиправними діями окремих органів виконавчої влади, зокрема,
Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної інспекції сільського
господарства, Державної ветеринарної і фітосанітарної служби, Державного агентства
земельних ресурсів, Міністерства інфраструктури, податкових і митних органів, що
встановлено судами та Антимонопольним комітетом.
Саме з вини Міністерства аграрної політики та продовольства товариство не отримало
квот на експорт понад 530 тисяч тонн пшениці та кукурудзи, що призвело до
вимушеного простою тривалістю понад 5 місяців, збитки від якого становлять 50
мільйонів доларів США, внаслідок чого держава недоотримала понад 100 мільйонів
гривень податків.
Державна інспекція сільського господарства незаконно втручається в діяльність
новозбудованих товариством зернових складів, висуваючи незаконні вимоги і
позбавляючи сертифікатів на право надання послуг зі зберігання зерна.
Державне агентство земельних ресурсів зайняло незрозумілу та непослідовну позицію
у питаннях відведення товариству у користування земельних ділянок для будівництва
гідротехнічних споруд водного транспорту.
Міністерство
інфраструктури
намагається
блокувати
виконання
рішень
Антимонопольного комітету, якими встановлено факти порушення антимонопольного
законодавства, які призводять до обмеження конкуренції на загальнодержавному ринку
перевантажень зерна на водний транспорт і обмеження конкурентоспроможності
товариства, і чинить на Антимонопольний комітет та судові органи адміністративний
тиск. Міністерством та підвідомчими йому підприємствами фальсифікуються
звинувачення товариства в рейдерських атаках на державні активи.
Податковими органами тривалий час ігноруються рішення суду і документи
прокурорського реагування й ущемляються законні інтереси товариства на отримання
бюджетного відшкодування ПДВ, експортер притягається до відповідальності за
порушення податкового законодавства, вчинені іншими платниками податку –
постачальниками товарів, робіт та послуг.
Митними органами тривалий час блокувалось митне оформлення експортних операцій
із зерном, чим товариству завдавались значні збитки.
Зазначені факти встановлено
відповідальності не притягнуті.

в

судовому

порядку,

однак

винні

особи

до

З вересня 2010 року Службою безпеки України заведено контррозвідувальну справу, а
у березні 2011 року проти керівництва товариства порушено кримінальну справу за
підозрою на замах на заволодіння бюджетними коштами шляхом декларування суми
бюджетного відшкодування ПДВ в розмірі 144 тисячі гривень.
Кримінальну справу порушено без проведення належної дослідчої перевірки, без
опитування службових осіб підприємства лише на підстав пояснень, отриманих від
особи, яка відбуває кримінальне покарання в місцях позбавлення волі без перевірки їх
правдивості.
Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

Підозри Служби безпеки України спростовуються нормами чинного законодавства,
роз’яснення яких надано Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів,
банківської діяльності, податкової та митної політики, висновками незалежних
аудиторів та судових експертів і рішеннями суду, які набрали законної сили і якими
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підтверджено законність здійснення господарських операцій з придбання
сільськогосподарської продукції і правомірність формування підприємством
податкового кредиту і подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування.

Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

Незважаючи на те, що досудовим слідством вже здобуто достатні дані, які свідчать про
відсутність в діях службових осіб товариства складу інкримінованого злочину,
слідчими не приймається остаточне рішення у справі і блокується нормальна
інвестиційна діяльність, вилучаються оригінали документів фінансово-господарської
діяльності, проводяться допити керівництва компанії, порушується банківська
таємниця, активно проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, які
негативно впливають на інвестиційний клімат в аграрній галузі.
Зазначена кримінальна справа може мати замовний характер і використовуватись задля
тиску на власників компанії з метою протиправного примушення їх до відчуження
активів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення
додаткових заходів по розвитку тваринництва”
Номер, дата реєстрації: 8789 від 11.07.2011
Ініціатори: Народний депутат України Шпак В.Ф.
Прийняття цього законопроекту підкріпить заходи Уряду по розвитку
вітчизняного тваринництва, нарощуванню поголів’я великої рогатої худоби та
збільшенню виробництва молока і м’яса.
Основна ціль законопроекту – надати допомогу нашим товаровиробникам
вирішити в законодавчому порядку питання із виділенням і закріпленням за
тваринницькими фермами і комплексами пасовищ і земель для вирощування кормових
культур, а також підведенням до них доріг з твердим покриттям.
Необхідність прийняття даного закону продиктована ситуацією, що склалася на
сьогодні в галузі тваринництва.
За даними статистики за останні 19 років поголів’я корів в усіх категоріях
господарств скоротилася в 3.1 рази (з 8,4 до 2, 7 млн. голів), а відтак зменшилось
виробництво молока на 12,9 млн. тонн (з 24,5 до 11,6 млн. тонн), або в 2,1 рази,
відповідно зменшилась і реалізація на забій великої рогатої худоби з 3,2 до 0,7 млн.
тонн (у 4,6 рази).
Щоб стабілізувати та наростити поголів’я великої рогатої худоби, зокрема корів,
запобігти вирізанню маловагового молодняку великої рогатої худоби Кабінет Міністрів
України постановами від 2 березня 2011 року №181 та №182 затвердив розміри
бюджетної тваринницької дотації та виплати галузі тваринництва на 2011 рік, якими
передбачено доплати за реалізоване молоко базисної жирності: сільськогосподарським
підприємствам – 0,35 грн за 1 кг; фізичним особам – 0,30 грн за 1 кг молока та
спеціальну бюджетну дотацію за поголів’я корів м’ясного напрямку: племінним
заводам до 1990 грн за одну голову, іншим сільськогосподарським підприємствам – до
600 грн за одну голову, за поголів’я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для
вирощування – до 7 грн за 1 кг живої ваги.
Безумовно, ці заходи Уряду в певній мірі сприятимуть відновленню галузі
тваринництва, проте жодним із законодавчих чи нормативних актів не передбачені
заходи по створенню кормової бази для тваринницьких ферм і комплексів.
На сьогодні відновлені або новостворені тваринницькі ферми і комплекси
зіткнулися з проблемою забезпечення пасовищами і кормами стада корів, що
нарощуються в їхніх господарствах.
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Багато ферм і комплексів знаходяться в оточенні розпайованих земель, як
правило, переданих в оренду, до більшості із них не підведені дороги з твердим
покриттям.
Звідси і виникла необхідність ввести нові законодавчі норми для роз’язання цих
проблем.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон ,,Про ринок земель”
Номер, дата реєстрації: 9001 від 18.07.2011
Ініціатори: Народний депутат України Смітюх Г.Є.
Підготовлений законопроект спрямований на врегулювання з урахуванням
вітчизняного та зарубіжного досвіду ринку земель, запровадження при цьому
особливого механізму обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення
ефективних механізмів захисту законних прав суб’єктів ринку землі, визначення
процедури проведення земельних торгів (аукціонів) тощо.
Одним з основних завдань законопроекту є визначення правових засад обігу земель
сільськогосподарського призначення в умовах ринку, тобто обігу, який базується на
основі співвідношення пропозиції та попиту на земельні ділянки, з урахуванням
інтересів держави у збереженні та охороні земель як основного національного
багатства, що перебуває під особливою охороною держави.
Метою законопроекту є формування такого правового поля, в рамках якого не
допускатимуться: надмірне подрібнення сільськогосподарських угідь, їх монопольна
концентрація у власності обмеженого кола осіб, скупка сільськогосподарських
земельних ділянок з метою їх спекулятивного перепродажу, безконтрольне
переведення сільськогосподарських земель у несільськогосподарські з метою
уникнення
виконання
правових
вимог
щодо
порядку
обігу
земель
сільськогосподарського призначення.
Досягнення зазначеної мети законопроекту передбачається забезпечувати системою
відповідних конкретних та ефективних правових засобів регулювання.
Більшість заходів регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення
міститимуться у даному законопроекті. Однак, певну частину таких норм доцільно
передбачити в інших чинних законодавчих актах, зокрема, в Земельному кодексі
України, Декреті ,,Про державне мито”, Законі ,,Про іпотеку”, пропозиції щодо
внесення змін до яких передбачені підготовленим законопроектом.
Конституція України визначає, що земля та інші природні ресурси в Україні є
об’єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право
користуватись природними об’єктами права власності народу відповідно до закону
(стаття 13). Встановлено також, що земля є основним національним багатством, що
перебуває під особливою охороною держави (стаття 14).
Даний проект Закону розроблений на основі зазначених конституційних приписів
відповідно до положень Земельного кодексу України, зокрема, відповідно до вимог
підпункту ,,в” пункту 4 Прикінцевих положень та пунктів 14 і 15 Перехідних положень
Земельного кодексу України. Підпунктом ,,в” пункту 4 Прикінцевих положень
Земельного кодексу України, який містить перелік проектів законів, які мають бути
розроблені, зокрема, й про ринок землі. Пунктами 14 і 15 Перехідних положень
Земельного кодексу України передбачено, що мораторій (тимчасова заборона) на
відчуження земель сільськогосподарських земель може бути скасована за умови
правового врегулювання ринку цих земель, зокрема, шляхом прийняття законів
України про державний земельний кадастр та про ринок земель.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон ,,Про ринок земель”
Номер, дата реєстрації: 9001-1 від 19.07.2011
Ініціатори: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.

Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

Метою прийняття Закону України “Про ринок земель” є правове врегулювання питань,
пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні шляхом
визначення у законопроекті правових та економічних засад ринкового обігу земельних
ділянок, встановлення порядку продажу земельних ділянок та прав на їх оренду на
земельних торгах, встановлення економіко-екологічних та правових обмежень щодо
обігу земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання спекулятивним
операціям та монополізації ринку земель сільськогосподарського призначення,
оптимізації сільськогосподарського землекористування при обігу земельних ділянок,
визначення ефективного власника землі.
Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення та прийняття Закону
України “Про ринок земель”, у якому повинні бути визначені організаційно-правові
засади:
реалізації державної політики щодо регулювання ринку земель;
організації ринку земель, в тому числі визначення розпорядника
землями
сільськогосподарського призначення державної власності, що забезпечуватиме
формування фонду земель державної власності;
обігу земель сільськогосподарського призначення (в тому числі: обмеження щодо
максимальної площі земель у власності однієї особи для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва; порядок продажу земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з
розстроченням платежу; умови відчуження земельних ділянок сільськогосподарського
призначення з меліоративними системами; умови відчуження земельних ділянок
сільськогосподарського призначення із багаторічними насадженнями; порядок
реалізації переважного права на придбання земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб; обмеження щодо
зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення,
придбаних із земель державної та комунальної власності; визначення ціни земельних
ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності при
їх продажу тощо);
продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах (в тому числі: суб’єкти
земельних торгів та професійна підготовка ліцитаторів; порядок продажу земельних
ділянок та прав на них на аукціоні).
Проект Закону України “Про ринок земель” розроблено відповідно до підпункту “в”
пункту 4 Прикінцевих положень Земельного кодексу України, який містить перелік
законів з питань регулювання земельних відносин, які мають бути прийняті в розвиток
відповідних норм цього Кодексу.
За час проведення земельної реформи, яка триває в Україні з 1991 року, відбулася
демонополізація державної власності на землю. Об’єктом реформування стали землі
майже 12 тисяч господарств, а 6,8 млн. селян набули права на земельну частку (пай).
Наближається до завершення процес видачі державних актів на право власності на
землю власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). Видано 6,5 млн.
державних актів на право власності на землю власникам земельних часток (паїв).
Разом з тим в державній власності залишається земель запасу та резерву – 6,1 млн. га
сільськогосподарських угіль, з них ріллі -2,8 млн. гектарів.
Відумерлої спадщини 1,8 млн. га сільськогосподарських земель, невитребуваних паїв
1,4 млн. га, які використовуються не раціонально або взагалі не використовуються.
В той же час суцільна парцеляція сільськогосподарських земель та їх розподіл серед
колишніх працівників колективних сільськогосподарських підприємств не змогли стати
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основою для сталого соціально-економічного розвитку аграрної сфери та розвитку
індивідуальних (сімейних) форм ведення сільського господарства.
У зв’язку з відсутністю досконалих інструментів регулювання ринку земель в Україні
тимчасово встановлений мораторій (заборона на відчуження земельних ділянок
сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу), що обмежує права власників
земельних ділянок, що закріплені частиною першою статті 90 Земельного кодексу
України від 25.10.2001 № 2768-III: “Власники земельних ділянок мають право
продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду,
заставу, спадщину”.
Прийняття зазначеного Закону є однією із умов для зняття мораторію на продаж
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а отже, надання можливості
громадянам повністю реалізувати своє конституційне право на землю в частині
вільного розпорядження земельною власністю.
Потребує також врегулювання на законодавчому рівні питання проведення земельних
торгів, оскільки Земельним кодексом України (статті 127, 134-138) визначені основні
засади проведення земельних торгів, а порядок їх проведення має регулюватися окремим
законом.
Цивільним кодексом визначені відповідні положення щодо проведення торгів (ст. 591).
Законом України “Про іпотеку” (статті 43 – 48) визначено порядок підготовки
проведення прилюдних торгів та встановлення початкової ціни продажу тощо.
Зазначені положення законодавства України регулюють загальні правила проведення
земельних торгів, але не встановлюють системну послідовність їх здійснення.
Таким чином, склалася ситуація, коли місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування – розпорядники земельних ділянок державної та
комунальної власності, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та “Про місцеві державні адміністрації” власними нормативно-правовими
документами встановлюють автономні правила проведення земельних торгів. Зазначені
документи визначають різні механізми набуття земельних ділянок на торгах. Існують
відмінності у способах формування стартової ціни, критеріях визначення переможців,
ролі спеціалізованих організацій – організаторів торгів. Це дає можливість визнати
земельні торги недійсними.
Наявна ситуація вимагає запровадження єдиної державної політики у зазначеній сфері
та прийняття закону, який надасть можливість прозоро і ефективно реалізувати
земельні ділянки за їх реальну ринкову вартість.
Проект Закону України “Про ринок земель” містить ряд положень, які законодавчо
врегулюють порядок проведення земельних торгів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення"
Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок"
Номер, дата реєстрації: 9014 від 18.07.2011
Ініціатори: Народний депутат України Яворівський В.О.

Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

Прийняття законопроекту "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х
"Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних
ділянок" дасть можливість продовжити мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення до 1 січня 2013 року, а за цей час розробити
дієвий механізм продажу та контролю над продажем земельних ділянок. Дані заходи
дозволять уникнути зубожіння українського народу та скупівлі земель України
вітчизняними та іноземними олігархами.
Мораторій на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення
було започатковано Земельним кодексом України (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., № 3-4, ст. 27) з метою захисту майнових інтересів власників відповідних
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земельних ділянок та земельних часток (паїв), не підготовлених до ринкових умов,
шляхом встановлення перехідного періоду, у межах якого мав бути сформований
ефективний правовий, організаційний та економічний механізми функціонування
ринку земель, проведена технічна робота з організації землеустрою та оформлення
відповідної документації на землю. Все це мало б запобігти поширенню зловживань в
цій сфері. Оскільки цілі, що ставилися, з різних причин одразу не були досягнуті, то
виникала потреба у подовженні дії мораторію на наступні періоди.
Цим законопроектом пропонується продовжити термін мораторію на внесення
права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарського товариства та
продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 1 січня 2013 року,
оскільки до сьогоднішнього дня не прийнятий закон про ринок землі, не проведено
повної інвентаризації земель, не створено автоматизованої системи ведення державного
земельного кадастру (її розробка має завершитись до липня 2012 року). Також, відсутня
достовірна інформація про якісний склад земель (а для цього потрібно декілька років),
грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, тобто ціновий механізм та
нормативна оцінка землі. Продовження мораторію на 1 рік дає можливість реалізувати
заходи, пов’язані з організаційним та правовим забезпеченням обігу земель в Україні, а
також захистити майнові інтереси власників сільськогосподарських земель.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон “Про внесення змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино”
Номер, дата реєстрації: 9023 від 21.07.2011
Ініціатори: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
Метою законопроекту є приведення у відповідність з частиною першою статті 4 Закону
України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, приведення у
відповідність термінів та визначень до статті 1 цього Закону та врегулювання питань
приготування купажів для вин столових напівсухих і напівсолодких та їх обробки
заводами вторинного виноробства.
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про виноград та
виноградне вино” підготовлений на виконання вимог статті 4 Закону України “Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та у зв’язку з необхідністю
приведення у відповідність термінів та визначень до статті 1 цього Закону,
врегулювання питань приготування купажів для вин столових напівсухих і
напівсолодких та їх обробки заводами вторинного виноробства.
Підприємствам вторинного виноробства надається право проводити приготування
купажів для вин столових напівсухих і напівсолодких, що виробляються з додаванням
цукровмісних компонентів. Це обґрунтовується тим, що такі купажі є нестійкими і
доцільно здійснювати їх приготування безпосередньо перед розливом, оскільки у
більшості випадків їх транспортування з заводів первинного виноробства на заводи
вторинного виноробства та подальше зберігання до розливу приводить до значних
матеріальних витрат, пов’язаних з забезпеченням стійкості цих купажів.
Підприємства вторинного виноробства, яким згідно зі зміною до частини четвертої
статті 5 надається право здійснювати приготування купажів столових напівсухих і
напівсолодких вин, що виробляються з додаванням цукровмісних компонентів,
відповідно повинні мати право представляти на затвердження нові марки своєї
продукції.
http://zakon.rada.gov.ua

Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року
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29 липня
2011 року

Закон України "Про внесення змін до статті 13 Закону України"Про державну
підтримку сільського господарства України"
Номер, дата реєстрації: 9023 від 21.07.2011
Ініціатори: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
Прийняттям проекту Закону досягається мета щодо врегулювання розбіжностей, які
виникають при наданні кредитної субсидії підприємствам агропромислового комплексу
на місцях.
Мета досягається шляхом:
- приведення термінів надання кредитної субсидії у відповідність до статті 347
Господарського кодексу України;
- надання можливості сільськогосподарським підприємствам отримувати компенсацію
відсоткової ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття
виробничих витрат не лише в поточному році, але й в наступному році (за витратами,
понесеними у минулому році) в межах 12 календарних місяців.
Проект Закону України "Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" підготовлено на виконання доручення
Прем'єр-міністра України М. Азарова від 31.03.2011
№ 11501/5/1-11 та з метою
врегулювання розбіжностей, які виникають при застосуванні порядку фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу (надання кредитної субсидії) на
місцях.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
01.07.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України ”Про затвердження Положення про Єдиний державний
реєстр тварин”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України ”Про затвердження Положення про Єдиний
державний реєстр тварин” Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошує про його публікацію.
Дата оприлюднення: 23 травня 2011 р.
Стислий зміст проекту наказу:
- визначення категорій та обсягів інформації, яка подається і вноситься в Єдиний
державний реєстр тварин;
- визначення порядку, термінів подання та внесення інформації в Єдиний державний
реєстр тварин;
- визначення доступу до інформації з Єдиного державного реєстру тварин і порядку
користування даними Реєстру тварин.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України ”Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр
тварин” та Аналіз регуляторного впливу проекту наказу розміщено в мережі Інтернет
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі можна
надавати протягом місяця за адресами:
1. ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”, вул. Сім’ї Хохлових, 15, Київ,
04119; e-mail: office@agro-id.com.ua
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2. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул.
Арсенальна, 9/11, Київ, 01011.
Предметом регулювання наказу є:
запровадження обов'язкової ідентифікації і реєстрації тварин, від яких отримують
продукцію тваринного походження;
запровадження обов’язкової реєстрації в Єдиному державному реєстрі тварин суб’єктів
господарювання, які займаються торгівлею, транспортуванням, проводять забій,
утилізацію тварин, здійснюють контроль, надають сервісні послуги у сфері
тваринництва та проводять виставки з участю тварин, державних установ ветеринарної
медицини, які здійснюють ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за
виробництвом, переробкою, зберіганням і транспортуванням тваринницької продукції.
Основні цілі і завдання прийняття проекту наказу:
визначення категорій та обсягів інформації, яка подається і вноситься в Єдиний
державний реєстр тварин;
визначення порядку, термінів подання та внесення інформації в Єдиний державний
реєстр тварин;
визначення доступу до інформації з Єдиного державного реєстру тварин і порядку
користування даними Реєстру тварин.
Запобігання виникненню і швидкому розповсюдженню антропозоонозів, виробництву
неякісної тваринницької продукції можливе при швидкому і точному простежуванні і
виявленні осередку захворювання, визначенні осіб, відповідальних за локалізацію та
ліквідацію захворювань. Така швидкість і точність є можливою за умови зосередження
в центральній державній автоматизованій базі даних відомостей про ідентифікованих
тварин, від яких отримують тваринницьку продукцію, господарства їх походження та
перебування, переміщення, власників/утримувачів господарств, місць забою,
переробки, утилізації тварин та державних установ ветеринарної медицини, які
здійснюють ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за виробництвом, переробкою,
зберіганням і транспортуванням тваринницької продукції. Прийняття проекту наказу
„Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин” буде підґрунтям
для створення і функціонування такої бази даних.
www.minagro.kiev.ua
13.07.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства аграрної політики України від 30.12.2004 № 488”.

Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства аграрної політики України від 30.12.2004 № 488”, Міністерство аграрної
політики та продовольства України з 13 липня 2011 року оголошує про його
публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Повний пакет документів проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства аграрної політики України від 30.12.2004 № 488” розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі можна
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
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Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ,
01001 E-mail: scherbak@minapk.kiev.ua

Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від
30 грудня 2004 року № 488 “Про затвердження Положення про умови проведення
конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у
тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України”.
У зв’язку з закінченням терміну дії Закону України “Про Загальнодержавну програму
селекції у тваринництві на період до 2010 року”
www.minagro.kiev.ua
13.07.2011
Повідомлення
про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних
наук України, Міністерства фінансів України “Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Української академії
аграрних наук, Міністерства фінансів України від 13 лютого 2007 року №
88/10/187”.
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук
України, Міністерства фінансів України “Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук,
Міністерства фінансів України від 13 лютого 2007 року
№ 88/10/187”,
Міністерство аграрної політики та продовольства України з “13 липня” 2011 року
оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у
відповідність до чинного законодавства України.
Повний пакет документів проекту спільного наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Національної академії аграрних наук України, Міністерства
фінансів України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
аграрної політики України, Української академії аграрних наук, Міністерства фінансів
України від 13 лютого 2007 року № 88/10/187” розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту в 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: scherbak@minapk.gov.ua
Визнати таким, що втратив чинність, спільний наказ Міністерства аграрної політики
України, Української академії аграрних наук, Міністерства фінансів України від 13
лютого року № 88/10/187 “Про затвердження Порядку використання коштів
державного бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних
господарствах”.
У зв’язку з закінченням терміну дії Закону України “Про Загальнодержавну програму
селекції у тваринництві на період до 2010 року”
www.minagro.kiev.ua
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19.07.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт» Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Стислий зміст проекту наказу:
організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги щодо осіб,
зацікавлених у виконанні робіт із землеустрою, землеоціночних робіт;
затвердження форм заяв і документів, необхідних для отримання ліцензії.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних
робіт» та Аналіз регуляторного впливу проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
1.
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул.Хрещатик 24, м.
Київ, 01001.
2.
Державне агентство земельних ресурсів України, вул. Народного ополчення, 3, м.
Київ, 03680, kansel@dazru.gov.ua
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт
I. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт (далі – Ліцензійні умови) розроблено відповідно до
Земельного кодексу України, Законів України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності», «Про оцінку земель», «Про землеустрій».
1.2. Органом ліцензування на провадження господарської діяльності щодо проведення
робіт із землеустрою, землеоціночних робіт є центральний орган виконавчої влади з
питань земельних ресурсів (далі – орган ліцензування).
1.3. Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші
вимоги щодо здійснення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.
1.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити господарську діяльність щодо
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт відповідно до цих Ліцензійних
умов.
1.5. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які
проводять або мають намір проводити роботи із землеустрою, землеоціночні роботи на
території України незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.
1.6. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність щодо
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, особисто або через
уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про
видачу ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 1).
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Якщо суб'єкт господарювання планує провадити господарську діяльність із
землеустрою, землеоціночних робіт не в повному обсязі, а частково (або з окремих
видів робіт), то в заяві про видачу ліцензії зазначаються ці види робіт.
1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються документи:
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
за підписом керівника заявника - суб'єкта господарювання відомості про наявність у
нього матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду
господарської діяльності;
засвідчена в установленому порядку копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для
проведення землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок.
1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії,
про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за
описом документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії,
дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії) на провадження господарської діяльності
щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 2). Копія опису
видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування
та підписом відповідальної особи.
1.9. Заяви про видачу копії ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії
подаються суб'єктами господарювання за формами, наведеними у додатках 3 - 5.
1.10. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана)
особою, яка не має на це повноважень, та/або документи оформлені з порушенням
вимог статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності». Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу
ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.
Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення
заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про
видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому Законом України «Про
ліцензування певних видів господарської діяльності».
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
1.11. Орган ліцензування за результатами розгляду документів, поданих заявником для
отримання ліцензії, протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про
видачу ліцензії приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі та
протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє заявника
про це в письмовій формі. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються
підстави такої відмови.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.
1.12. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які
провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган
ліценування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії. Засвідчена органом
ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого
відокремленого підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської
діяльності на підставі отриманої ліцензії.
1.13. Порядок видачі копії ліцензії, дубліката ліцензії та її анулювання передбачений
Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». За
наявності підстав, передбачених статтею 16 Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності», ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів
подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією,
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що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підтверджують відповідні зміни.
1.14. Ліцензіат згідно із Законом України «Про державну експертизу землевпорядної
документації» має подавати до органу ліцензування визначену законом документацію
для проведення державної експертизи.
1.15. Ліцензіат подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади
з питань земельних ресурсів фойл обміну даних про результати робіт із землеустрою в
електронному вигляді (обмінний файл), відповідно до вимог діючого законодавства.
1.16. Розроблена юридичними особами документація із землеустрою та звіти з
експертної грошової оцінки земельних ділянок підписуються керівником ліцензіата та
особою, що призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства при
виконанні робіт, що ліцензуються.
1.17. Назви посад та професій у штатному розписі ліцензіата (юридичної особи) мають
відповідати Національному класифікатору України «Класифікатор професій» ДК
003:20010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №
327.
1.18. Посадові інструкції працівників усіх посад, зазначених у штатному розписі
ліцензіата, повинні бути розроблені відповідно до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого керівником ліцензіата.
1.19. Про обсяги виконаних робіт із землеустрою, землеоціночних робіт ліцензіати
інформують орган ліцензування до 1 лютого наступного за звітним роком за формою,
наведеною у додатку 6.
II. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність щодо проведення
робіт із землеустрою
2.1. Суб'єкт господарювання - юридична особа при здійсненні господарської діяльності
щодо проведення робіт із землеустрою має дотримуватися таких вимог:
2.1.1. Організаційні вимоги:
наявність у власності або в користуванні ліцензіата геодезичного обладнання
(високоточною або точного електронного тахеометра, іншого вимірювальною
приладу), яке пройшло повірку у встановленому порядку, обчислювальної,
розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу
ліцензованого програмного забезпечення;
наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації із
землеустрою (інформаційно-правового та методичного забезпечення);
наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення
робіт із землеустрою;
забезпечення перевірки виконання документації із землеустрою, перевірки повноти та
якості виконання заходів, передбачених цією документацією, згідно із Законом
України «Про землеустрій»;
ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності»;
ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку
прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до положень Кодексу законів
про працю України.
2.1.2. Кваліфікаційні вимоги:
наявність у складі ліцензіата не менше трьох спеціалістів (за основним місцем роботи),
які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «землевпорядкування» або
«землевпорядкування та кадастр» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст,
магістр, мають стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та пройшли
навчання на курсах підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників в навчальних
закладах, визначених органом ліцензування на конкурсних засадах;
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призначення одного з цих спеціалістів відповідальним за дотримання вимог
земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із
землеустрою;
всі спеціалісти, які в складі ліцензіата здійснюють виконання робіт із землеустрою та
розробку відповідної документації із землеустрою, зобов'язані не менше одного разу на
три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення
кваліфікації в навчальних закладах, визначених органом ліцензування на конкурсних
засадах. Відсутність хоча б у одного із спеціалістів, які в складі ліцензіата здійснюють
виконання робіт із землеустрою та розробку відповідної документації із землеустрою,
документа, що свідчить про проходження ним у визначений строк навчання на курсах
підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників в навчальних закладах,
визначених органом ліцензування на конкурсних засадах, є підставою для відмови у
видачі ліцензії або анулювання раніше виданої ліцензії;
на дату призначення спеціаліста відповідальним за дотриманням вимог законодавства
при виконанні робіт із землеустрою проміжок часу, коли він не працював за фахом
«інженер-землевпорядник», не повинен перевищувати п'ять років.
З метою забезпечення якості виконання робіт із землеустрою відповідальний за
дотримання вимог законодавства не може виконувати зазначену функцію в іншій
юридичній особі.
Для окремих видів робіт із землеустрою пунктом 2.2 Ліцензійних умов
встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги.
2.1.3. Технологічні вимоги:
виконувати роботи із землеустрою відповідно до законодавства України, в тому числі
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;
безоплатно передавати один примірник розробленої документації із землеустрою у
Державний фонд документації із землеустрою;
забезпечувати зберігання копії примірника розробленої документації із землеустрою
відповідно до законодавства;
дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів
Державного фонду документації із землеустрою;
надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник технічної
документації із землеустрою на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю
за додержанням цих Ліцензійних умов;
при ліквідації юридичної особи ліцензіат має забезпечити передачу розробленої
документації із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;
ліцензіат повинен дотримуватись умов договору щодо розроблення документації із
землеустрою.
2.2. У разі розробки ліцензіатами окремих видів документації із землеустрою
встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги, пов'язані із необхідністю залучення
за трудовим договором таких спеціалістів:
2.2.1. Для розроблення загальнодержавної й регіональної (республіканської) програм
використання та охорони земель, розроблення схем землеустрою і технікоекономічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративнотериторіальних утворень - залучення до розробки документації із землеустрою
спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «економіка
підприємства» або «економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»,
«агрохімія і ґрунтознавство», «містобудування».
2.2.2. Для розроблення проектів землеустрою щодо формування земель комунальної
власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та
комунальної власності населених пунктів, проектів землеустрою щодо впорядкування
території населених пунктів - залучення до розробки проектів спеціалістів, які
закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю «містобудування».
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2.2.3. Для розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж
територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення - залучення до
розробки проектів спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за
спеціальностями «екологія та охорона навколишнього середовища», «містобудування».
2.2.4. Для розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розроблення технічної документації з
бонітування ґрунтів, розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації
порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії,
підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення,
закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та
хімічними речовинами, консервації деградованих і малопродуктивних земель,
покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів - залучення
до розробки проектів та технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий
навчальний заклад за спеціальностями «агрономія», «агрохімія і ґрунтознавство».
2.2.5. Для розроблення технічної документації з економічної оцінки земель,
розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, розроблення технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів - залучення до розробки технічної
документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю
«економіка підприємства» або «економіка підприємства (за видами економічної
діяльності)».
2.2.6. Для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельних ділянок населених пунктів - залучення до розробки технічної документації
спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями «економіка
підприємства» або «економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»,
«містобудування».
2.3. Суб'єкт господарювання - фізична особа - підприємець при здійсненні
господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою має дотримуватися
таких вимог:
2.3.1. Організаційні вимоги:
наявність у власності або у користуванні ліцензіата геодезичного обладнання
(високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального
приладу), яке пройшло повірку у встановленому порядку, обчислювальної,
розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу
ліцензованого програмного забезпечення;
наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації із
землеустрою, можливості оперативного внесення змін до проектної документації;
ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності»;
ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку
прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до положень Кодексу законів
про працю України.
2.3.2. Кваліфікаційні вимоги:
наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями
«землевпорядкування» або «землевпорядкування та кадастр» за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, стажу роботи за спеціальністю не менше
ніж три роки та документа про підвищення кваліфікації на курсах підвищення
кваліфікації інженерів-землевпорядників в навчальних закладах, визначених органом
ліцензування на конкурсних засадах;
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не менше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію інженераземлевпорядника на курсах підвищення кваліфікації у навчальних закладах,
визначених органом ліцензування на конкурсних засадах.
Відсутність у ліцензіата документа, що свідчить про проходження ним у визначений
строк навчання на курсах підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників в
навчальних закладах, визначених органом ліцензування на конкурсних засадах, є
підставою для відмови у видачі ліцензії або анулювання раніше виданої ліцензії.
2.3.3. Технологічні вимоги:
виконувати роботи із землеустрою відповідно до законодавства України, а також
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;
безоплатно передавати один примірник розробленої документації із землеустрою у
Державний фонд документації із землеустрою;
забезпечувати зберігання копії примірника розробленої документації із землеустрою
відповідно до законодавства;
дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів
Державного фонду документації із землеустрою;
надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник технічної
документації із землеустрою на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю
за додержанням цих Ліцензійних умов;
ліцензіат повинен дотримуватись умов договору щодо розроблення документації із
землеустрою.
III. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність щодо проведення
землеоціночних робіт
3.1. Суб'єкт господарювання - юридична особа при здійсненні господарської діяльності
щодо проведення землеоціночних робіт має дотримуватися таких вимог:
3.1.1. Організаційні вимоги:
наявність у власності або у користуванні ліцензіата обчислювальної, розмножувальної
техніки, необхідного для провадження виробничого процесу ліцензованого
програмного забезпечення;
наявність інформаційного забезпечення процесу розробки землеоціночної документації
(інформаційно-правового та методичного забезпечення);
наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення
землеоціночних робіт;
забезпечення збереження документів, отриманих під час проведення землеоціночних
робіт від замовника та інших осіб;
забезпечення перевірки повноти та якості виконання землеоціночної документації,
виконання заходів, передбачених цією документацією, згідно із Законом України «Про
оцінку земель»;
ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності»;
ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку
прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до Кодексу законів про
працю України.
3.1.2. Кваліфікаційні вимоги:
наявність у складі суб'єкта господарювання не менше двох спеціалістів (за основним
місцем роботи), які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями
«землевпорядкування», «землевпорядкування та кадастр», «землеустрій та кадастр»
або «оцінка землі та нерухомого майна» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст,
магістр, мають стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та пройшли
навчання на курсах підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників в навчальних
закладах, визначених органом ліцензування на конкурсних засадах;
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призначення одного з цих спеціалістів відповідальним за дотримання вимог
законодавства при виконанні землеоціночних робіт;
спеціалісти зобов'язані не менше ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію
інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах,
визначених органом ліцензування на конкурсних засадах. Відсутність хоча б у одного
із цих спеціалістів документа, що свідчить про проходження ним у визначений строк
навчання на курсах підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників в навчальних
закладах, визначених органом ліцензування на конкурсних засадах, є підставою для
відмови у видачі ліцензії або анулювання раніше виданої ліцензії;
на дату призначення спеціаліста відповідальним за дотримання вимог законодавства
при виконанні землеоціночних робіт проміжок часу, коли він не працював за фахом
«інженер-землевпорядник», не повинен перевищувати п'ять років;
з метою забезпечення якості виконання землеоціночних робіт, спеціаліст,
відповідальний за дотриманням вимог законодавства, не може виконувати зазначену
функцію в іншій юридичній особі;
наявність у штаті не менше двох спеціалістів (за основним місцем роботи), які мають
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок,
отримане відповідно до Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», витяг із Державного
реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані не менше
одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення
кваліфікації. Відсутність хоча б у одного з оцінювачів документа, що свідчить про
підвищення ним кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації у встановлений
строк, є підставою для відмови у видачі ліцензії або анулювання раніше виданої
ліцензії.
3.1.3. Технологічні вимоги:
безоплатно передавати один примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних
ділянок у Державний фонд документації із землеустрою;
забезпечувати зберігання копії примірника розробленого звіту з експертної грошової
оцінки земельних ділянок відповідно до законодавства;
дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів
Державного фонду документації із землеустрою;
надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник звіту з
експертної грошової оцінки земельних ділянок на вимогу органу ліцензування при
здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;
надавати дані (витяг зі звіту) про результати експертної грошової оцінки земельних
ділянок до територіального органу земельних ресурсів за місцем її проведення у
триденний строк після підписання акта виконаних робіт;
дотримуватись умов договору про оцінку.
3.2. Суб'єкт господарювання - фізична особа - підприємець, який здійснює діяльність
щодо проведення землеоціночних робіт, має дотримуватися таких вимог:
3.2.1. Організаційні вимоги:
наявність у власності або у користуванні ліцензіата обчислювальної, розмножувальної
техніки, необхідного для провадження виробничого процесу ліцензованого
програмного забезпечення;
забезпечення збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від
замовника та інших осіб;
наявність інформаційного забезпечення процесу розробки звітів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок, можливість оперативного внесення до них змін;
ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності»;
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ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку
прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до положень Кодексу законів
про працю України.
3.2.2. Кваліфікаційні вимоги:
наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями
«землевпорядкування», «землевпорядкування та кадастр», «землеустрій та кадастр»
або «оцінка землі та нерухомого майна» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст,
магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та документа про
підвищення кваліфікації на курсах підвищення кваліфікації інженерівземлевпорядників в навчальних закладах, визначених органом ліцензування на
конкурсних засадах;
не менше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію інженераземлевпорядника на курсах підвищення кваліфікації у навчальних закладах,
визначених органом ліцензування на конкурсних засадах;
наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, отриманого відповідно до Законів України «Про оцінку земель»,
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних
ділянок;
залучення на підставі трудового договору оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України «Про
оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок;
оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язаний не менше
одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення
кваліфікації.
Відсутність у ліцензіата або у залученого на підставі трудового договору оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок документа, що свідчить про підвищення
ним кваліфікації інженера-землевпорядника чи оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок за програмою підвищення кваліфікації у встановлений строк,
є підставою для відмови у видачі ліцензії або анулювання раніше виданої ліцензії.
3.2.3. Технологічні вимоги:
безоплатно передавати один примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних
ділянок у Державний фонд документації із землеустрою;
забезпечувати зберігання копії примірника звіту з експертної грошової оцінки
земельних ділянок відповідно до законодавства;
дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів
Державного фонду документації із землеустрою;
надавати інформацію та відповідний примірник звіту з експертної грошової оцінки
земельних ділянок на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за
додержанням цих Ліцензійних умов;
надавати дані (витяг із звіту) про результати експертної грошової оцінки земельних
ділянок в територіальні органи земельних ресурсів за місцем її проведення;
дотримуватись умов договору про оцінку.
Метою проекту наказу є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт для
забезпечення належної якості виконання землевпорядних і землеоціночних робіт та
документації із землеустрою і оцінки земель.
Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів віднесено
до видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.
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Статтею 8 вказаного Закону визначено, що ліцензійні умови є нормативно-правовим
актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та
інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єкт
господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що
підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності
ліцензійних умов.
У відповідності з Указом Президента України від 23.04.2011 №500/2011 «Про
Міністерство аграрної політики та продовольства України» Міністерство є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та
забезпечення реалізації в тому числі й земельних відносин.
www.minagro.kiev.ua
22.07.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства
України на виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері
автомобільних перевезень”.
Зазначеним проектом постанови передбачається встановлення Порядку проведення
обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення
обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів” та аналіз його регуляторного впливу
на господарську діяльність оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України.
Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту постанови 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.
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Метою прийняття проекту постанови є затвердження Порядку проведення
обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений на виконання Закону
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення
надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень”.
www.minagro.kiev.ua
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22.07.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики “Про
затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням
уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов’язкового
технічного
контролю
тракторів,
самохідних
шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики “Про
затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням
уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов’язкового
технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про
його публікацію.
Зазначений проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
“Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням
уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов’язкового
технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів” підготовлено відповідно до Закону України “Про дорожній рух”.
Головною ціллю проекту наказу є визначення загального Порядку здійснення
державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання
вимог до проведення обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням
уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов’язкового
технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів” та аналіз його регуляторного впливу на господарську діяльність
оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України.
Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту наказу та аналізу його
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом
місяця з дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерства аграрної політики
та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail:
rev@minapk.gov.ua.
Метою зазначеного проекту наказу є затвердження Порядку здійснення державного
контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до
проведення обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням
уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов’язко¬вого
технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільсько¬господарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів” розроблено на виконання Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у
сфері автомобільних перевезень”.
www.minagro.kiev.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
26.07.2011
МінАПіП Україні затвердив квоти на спеціальне використання водних живих
ресурсів загальнодержавного значення в 2011 р.
Міністерство аграрної політики і продовольства України затвердило квоти на
спеціальне використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в 2011
р. Даний наказ № 315 від 06.07.11 р. опубліковано на сайті ВРУ. Також наказом
встановлюється, що повідомлення на спеціальне використання риби та інших водних
живих ресурсів, видані користувачам відповідно до наказу Державного комітету
рибного господарства Україна № 592 від 23.12.2010 р. "Про розподіл лімітів на квоти
спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в
2011 р. " діють до 31.12.2011 р.
Згідно з наказом МінАПіП № 315, всім користувачам водних живих ресурсів,
незалежно від форм власності, необхідно надати Державному агентству рибного
господарства України та органам статистики інформацію про обсяги вилову водних
живих ресурсів у визначені терміни за встановленими формами.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.07.2011
МінАПіП: для технічного забезпечення аграріїв Україні необхідно не менше 30
млрд. грн щорічно
Для технічного забезпечення аграріїв необхідно не менше 30 млрд. грн. щорічно. Про
це під час прес-конференції повідомив заступник директора департаменту
землеробства Міністерства аграрної політики і продовольства України П. Гринько.
"Для забезпечення наших аграріїв сільськогосподарською технікою щорічно необхідно
не менше 30 млрд. грн. На сьогоднішній день щорічно приблизно витрачається 5-7
млрд. грн. для закупівлі такої техніки", - заявив П. Гринько.
За його словами, зараз українські фермери можуть скористатися процедурою лізингу з
метою закупівлі техніки за державної підтримки. "Але, зрозуміло, що державних
коштів для забезпечення в повному обсязі таких потреб не вистачає, тому ми будемо
наполягати, щоб в 2012 р. такі витрати були збільшені на 20%", - повідомив він.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.07.2011
Гідрометцентр підвищив свій прогноз по збору врожаю зернових в Україні до
44,5-45 млн. т

Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

В Україні в 2011 р. можуть зібрати 44,5-45 млн. т зерна. Про це повідомила керівник
сільськогосподарського відділу Гідрометцентру Т. Адаменко.
"Спочатку наш прогноз збору врожаю був на рівні 43,2 млн. т, але Державний комітет
земельних ресурсів тільки надав точні дані по посівним площам, і оскільки цього року
значно збільшили площі під кукурудзу, і для цієї культури були сприятливі погодні
умови, ми підняли наш прогноз збору врожаю до рівня 44,5-45 млн. т ", - сказала Т.
Адаменко.
Нагадаємо, 22 червня 2011 керівник Українського гідрометеорологічного центру М.
Кульбіда оприлюднив прогноз, згідно з яким в Україні розраховували зібрати урожай
зерна від 42,5 до 44,5 млн. т. При цьому фахівець відзначив, що погодні умови для
країни є одним з найважливіших факторів формування майбутнього врожаю.
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У свою чергу, 29 червня ц.р. керівник сільськогосподарського відділу Гідрометцентру
Т. Адаменко повідомила, що, за експертними оцінками, прогнозується погіршення
врожаю озимої і ярої пшениці на 10-20% у Кіровоградській, Черкаській, Одеській,
Вінницькій, Київській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.07.2011
КМУ схвалив законопроект про механізм державної підтримки підприємств АПК
шляхом здешевлення кредитів
Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України "Про внесення змін до статті 13
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" 20 липня
2011 р. на Урядовому засіданні.
Метою проекту закону є врегулювання розбіжностей, що виникають при наданні
кредитної субсидії підприємствам агропромислового комплексу на місцях шляхом
приведення термінів надання кредитної субсидії відповідно до статті 347
Господарського кодексу України. Також законопроект має на меті надання можливості
сільськогосподарським підприємствам отримувати компенсацію відсоткової ставки за
короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат не тільки
в поточному році, але і в наступному (за витратами, понесеними у минулому році) в
межах 12 календарних місяців.
Очікувані результати: прийняття даного проекту дасть можливість удосконалити
механізм державної підтримки підприємств агропромислового комплексу шляхом
здешевлення кредитів (надання кредитної субсидії).
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.07.2011
Уряд України розгляне можливість компенсації витрат із зберігання овочів
виробникам
Уряд розгляне можливість 50% компенсації сільгоспвиробникам витрат із зберігання
овочів. Про це 25 липня 2011 заявив прем'єр-міністр України М. Азаров після
відвідування оптового ринку сільгосппродукції "Столичний".
"Є пропозиція компенсувати зберігання овочів. 50% ми можемо взяти на себе,
наприклад. Ми розглянемо цю пропозицію - вона сьогодні позвучала. На перший
погляд вона цілком розумна і реальна". Є світовий досвід і не такі це вже великі обсяги
фінансів. А це дуже серйозно - зацікавити товаровиробника зберігати свою
продукцію", - сказав М. Азаров.
Він також повідомив, що в 2011 і 2012 роках більша частина території Україні буде
покрита оптовими ринками сільгосппродукції.
При цьому М.Азаров зазначив, що на оптових ринках може бути введена система
торгівлі через інтернет. "Тут повинна працювати і інтернет-торгівля, чому б і ні", зазначив прем'єр-міністр.
«УНІАН»
22.07.2011
КМУ посилює контроль за збором зернових в регіонах Україні
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Для контролю за проведенням кампанії з прибирання ранніх зернових культур і
перевірці відповідності та достовірності інформації, що надходить з регіонів щодо
обсягів збору зернових, за дорученням Міністра аграрної політики і продовольства
України Голова Державної інспекції сільського господарства М.Поєдинок затвердив
графік поїздок керівництва інспекції в регіони.
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Чиновники перевірять стан справ зі збору зернових в 14 областях, де польові роботи в
даний час в самому розпалі. Це, зокрема, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська,
Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Сумська,
Чернівецька, Хмельницька, Тернопільська, Донецька і Луганська області.
Разом з тим, Державна інспекція сільського господарства цього року посилила
контроль за якісними показниками зерна нового врожаю у всіх регіонах при
надходженні його на сертифіковані зернові склади. Крім того, згідно чинних
стандартів на зерно і вимогам Закону України "Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів" посилено контроль за показниками безпеки та наявністю ГМО в зерні.
«Ура-Інформ»
22.07.2011
В Україні передбачається створення інспекції, яка контролюватиме якість грунту
До кінця 2011 р. Держземагентство запланував розробити ряд важливих законів. Про
це повідомив заступник глави відомства М.Калюжний. Згідно земельній реформі,
головний документ, який забезпечує прозорість земельного фонду - Закон "Про
державний земельний кадастр" вже прийнятий. Закон "Про ринок земель" намічений
до розгляду в першому читанні у вересні ц.р.
Наступний на черзі документ для опрацювання - проект закону, який забезпечить
врегулювання процедури розмежування земель державної та комунальної власності,
який суттєво спростить її. На даний момент ця "земельна процедура" виконана в
Україні на 0,6%. У новій редакції закону не передбачено державного акта на право
комунальної власності на землю. В економічному обгрунтуванні закону зроблені
розрахунки, що загальна вартість цього виду робіт зменшиться в чотири рази з 2,5
млрд. грн. до 600 млн. грн.
У серпні Держземагентство має намір внести на розгляд Верховної Ради проект
документа про спрощення процедури встановлення меж населених пунктів. В цілому
по Україні цей показник становить близько 65%.
В кінці цього року, за планами Держземагентства, планується розгляд закону про
родючість грунтів, що вже пройшов перше читання. Документом, зокрема,
передбачено створення спеціальної інспекції, яка контролюватиме якість грунту, та
визначено штрафні санкції за незбереження родючості грунтів.
«Час Пік»
22.07.2011
Земельна реформа України передбачає спрощення розмежування земель
державної та комунальної власності - М. Присяжнюк
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Земельна реформа - це не тільки введення ринку землі, а й цілий комплекс заходів,
зокрема щодо розмежування земель державної та комунальної власності, а також
охорони земель і підвищення родючості грунтів. Найближчим часом у Верховній Раді
будуть розглянуті відповідні законопроекти. Про це повідомив 21 липня 2011 міністр
аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюк.
За словами глави МінАПіП, зараз у Кабінеті Міністрів України опрацьовується
законопроект про внесення змін до Закону України "Про розмежування земель
державної та комунальної власності".
"У цьому законопроекті ми запропонували спрощену процедуру розмежування земель.
Завдяки цьому витрати на розмежування, за нашими розрахунками, вдасться скоротити
з 2,5 млрд. грн. до 650 млн. грн. Крім того, процес буде значно прискорений", повідомив М. Присяжнюк.
- 27 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

Міністр нагадав, що вже прийнятий у першому читанні проект закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за
використанням земельних ресурсів. Цей документ передбачає утворення у складі
державного бюджету спеціального Державного фонду економічного стимулювання
підвищення родючості грунтів, кошти якого спрямовуватимуться виключно на
вирішення проблем охорони та відтворення якісного та високопродуктивного стану
грунтів.
"Це дуже важлива проблема для нашого аграрного сектора, оскільки протягом
десятиліть ніхто не займався її рішенням. У державному бюджеті на фінансування
державної програми з охорони грунтів кошти вже кілька років поспіль не виділяються,
самі сільгоспвиробники через слабке фінансово-економічне становище також не мають
можливості направляти кошти на заходи з охорони грунтів. Як наслідок,
спостерігається стійка тенденція погіршення якісного стану грунтів, що є основним
засобом сільськогосподарського виробництва ", - пояснив міністр.
Законопроектом
пропонується
запровадити
механізм
компенсації
сільськогосподарським товаровиробникам коштів, витрачених на виконання заходів з
підвищення родючості грунтів, за умови позитивного балансу поживних речовин, а
також відшкодування землекористувачами коштів до державного бюджету при
негативному балансі.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
22.07.2011
КМУ схвалив законопроект про виноград та виноградне вино
Кабінет Міністрів України схвалив проект закону "Про внесення змін до Закону
України "Про виноград та виноградне вино". Рішення було прийнято на засіданні
Уряду 20 липня 2011.
Метою законопроекту є приведення у відповідність до статті 4 Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", приведення у відповідність
термінів і визначень у статті 1 зазначеного Закону України та врегулювання питань
приготування купажів для вин столових, напівсухих та напівсолодких і обробки
заводами вторинного виноробства.
Передбачається, що внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне
вино" сприятиме забезпеченню раціонального використання виноградної сировини,
виготовлення планових обсягів сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання
винограду роки та підтримки вітчизняного виробника.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.07.2011
Компанія "Хліб Інвестбуд" не братиме участь в інтервенційних закупівлях
Аграрного фонду
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Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ), її торговий підрозділ "Хліб
Інвеcтбуд" (ХІБ) не братиме участь в інтервенційних закупівлях Аграрного фонду. Про
це заявив представник ДПЗКУ А. Друзяка.
За його словами, це пов'язано з тим, що згідно з прийнятими змінами до закону про
держзакупівлі Аграрний фонд може безпосередньо здійснювати фінансові та товарні
інтервенції із закупівлі або реалізації продукції через Аграрну біржу шляхом
процедури відкритих торгів.
Програма форвардних закупівель, здійснюваних ХІБ за договорами з Аграрним
фондом, знаходиться на завершальному етапі. Як розповів А. Друзяка, була здійснена
закупівля по форварду 860 тис. т зернових на загальну суму понад 1,5 млрд. грн. (1 168
форвардних контрактів з сільгоспвиробниками). На сьогоднішній день повністю
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завершено другий етап форвардних закупівель, тобто сільгоспвиробники отримали в
сумі двома траншами 70% (50% +20%) від законтрактованого, але ще не поставленого
обсягу зернових. Основні закуповувані культури - пшениця 2, 3, 4 класу, жито 1, 2, 3
класу, ячмінь 3 класу.
"Як показує поточна цінова ситуація на ринку, ціни, запропоновані
сільгоспвиробникам, перебували і перебувають на досить прийнятному рівні: пшениця
2 клас - 1 792 грн./т, пшениця 3 клас - 1 683 грн./т, пшениця 4 клас - 1612 грн./т, жито 1
класу - 1 582 грн./т, жито 2 клас - 1 513 грн./т, жито 3 клас - 1 447 грн./т, ячмінь - 1 670
грн./т ", - констатує представник ДПЗКУ.
За його словами, після поставки зернових на сертифіковані зерносховища
товаровиробник отримає балансову оплату в розмірі 30%. Таким чином, оплата буде
проведена в повному обсязі і за цінами на момент укладення (підписання) форвардних
контрактів.
У той же час, ДПЗКУ в особі ХІБ здійснила так званий комерційний форвард
(внутрішня корпоративня назва), закупивши, таким чином, 350 тис. т зернових у
товаровиробника. Закупівля проводилася за цінами та з застосуванням фінансових
механізмів, про які було розказано вище, тобто ідентично запропонованим державою.
"У наступному, 2012/13 МР ми припускаємо, що обсяг форвардних закупівель
Держкорпорації досягне в питомій вазі 50% загальнорічного товарного пулу
Держкорпорації", - прогнозує А. Друзяка.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.07.2011
В АПК Україна до кінця 2011 р. буде залучено близько 13-14 млрд. грн.
В агропромисловий комплекс України до кінця 2011 р. буде залучено близько 13-14
млрд. грн. Про це заявив міністр аграрної політики М. Присяжнюк.
"Ми плануємо мінімум 13-14 млрд. грн. залучити", - заявив міністр, додавши, що на
засіданні КМУ 20 липня 2011 було прийнято постанову, згідно з якою буде
продовжено термін погашення довгострокових кредитів до 7 років і протягом 7 років
можна буде компенсувати відсотки.
Говорячи про короткострокові кредити в АПК, міністр зазначив: "Ми внесли зміни,
що короткостроковий кредит - він компенсується протягом 12 місяців (відсотки), але
не в поточному році, а з початку отримання кредиту".
За словами М. Присяжнюка, держава має намір і далі збільшувати кредитування АПК,
проте не шляхом прямих вливань фінансів, а за допомогою зменшення кредитних
ставок відсотків, і компенсацією кредитних відсотків за рахунок державного бюджету.
"Прямих вливань грошей, крім аграрного фонду для інтервенцій, звичайно, не буде,
але я вважаю, зменшення кредитних відсотків і компенсація за рахунок держави, це
досить хороші пільги", - сказав М. Присяжнюк.
Раніше він заявляв, що в аграрний сектор України можна залучити до 80 млрд. грн. на
рік. в основному, за рахунок введення повноцінної приватної власності на землю. За
його словами, основними джерелами запозичень можуть стати банківські кредити,
частина міжнародних запозичень України і кошти міжнародних інвестиційних
компаній.
Нагадаємо, кредитування агропромислового комплексу станом на 1 липня 2011 р.
збільшилося в 2,2 рази в порівнянні з відповідним періодом минулого року - до понад 7
млрд. грн.
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року
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ВРУ розгляне пропозицію про продовження мораторію на продаж с / г земель до
2013 р.
Народний депутат України В. Яворівський вніс на розгляд ВРУ законопроект № 9014
від 18.07.11 р. "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х" Перехідні положення
"Земельного кодексу України щодо терміну продажу земельних ділянок".
Як говориться в пояснювальній записці до документа, даним законопроектом
пропонується продовжити мораторій на внесення права на земельну частку (пай) до
статутних фондів господарського товариства та продаж земельних ділянок
сільськогосподарського призначення до 1 січня 2013.
Мораторій пропонується продовжити на рік, оскільки до сьогоднішнього дня не
прийнятий закон про ринок землі, не проведено повну інвентаризацію земель, не
створено автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (її
розробка повинна завершитися до липня 2012 р.). Також, відсутня достовірна
інформація про якісний склад земель (для цього потрібно декілька років), грошова
оцінка земель сільськогосподарського призначення, тобто ціновий механізм та
нормативна оцінка землі.
"Продовження мораторію на 1 рік дає можливість реалізувати заходи, пов'язані з
організаційним і правовим забезпеченням обороту земель в Україну, а також захистити
майнові інтереси власників сільськогосподарських земель", - йдеться в законопроекті.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
20.07.2011
До бюджету Україні почали надходити кошти від мита на експорт зерна
Кошти від сплати мит на експорт зерна, які діють в Україні з 1 липня 2011 р., почали
надходити в український держбюджет. Про це в ході онлайн-конференції, заявив
голова Української аграрної конфедерації (УАК) Л. Козаченко.
"Так, вони надходять до бюджету. Якби ці кошти були потім перерозподілені між
селянами, це зменшило б напругу на ринку, але цього не передбачено", - сказав він.
За оцінкою експертів, сумарні втрати агросектору від введення двох податкових
новацій - скасування ПДВ при операціях із зерном і введення експортних мит (обидві
діють в Україні з 1 липня) - оцінюються в 18 млрд. грн. у вигляді недоотриманих
доходів від продажу зерна та зниження закупівельних цін. За словами Л. Козаченко, в
даний час в Україні склався рівень цін, що у деяких регіонах не покриває навіть
собівартість зерна. За його словами, у найбільш важкому становищі перебувають
фермери із західних регіонів, оскільки через віддаленість від портів вони втрачають ще
близько 100 грн./т зерна тільки на транспортуванні.
Враховуючи невизначений термін дії мита (до 1 січня 2012 р., і зараз активно
дискутується можливість їх скасування), аграрії намагаються притримати зерно у
розрахунку на більш привабливу кон'юнктуру. Однак ця практика також несе ризики.
"Утворюється великий надлишок зерна, і якщо мита навіть будуть скасовані,
наприклад, у вересні, то цей надлишок буде тиснути на ринок аж до початку
листопада", - прогнозує Л. Козаченко.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
19.07.2011
КМУ вніс на розгляд Верховної Ради законопроект "Про ринок земель"
Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ринок
земель.
- 30 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№59 (48)
29 липня
2011 року

Згідно з законопроектом, суб'єктами ринку земель є відчужувачем та набувачем
земельних ділянок (прав на них): громадяни та юридичні особи України; органи
місцевого самоврядування; держава в особі відповідних органів державної влади, Ради
міністрів Автономної республіки Крим, державних органів приватизації, центрального
органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів
або державного виконавця; іноземні особи.
Відповідно до законопроекту, земельні ділянки сільськогосподарського призначення
для ведення товарного виробництва можуть набувати у власність за цивільноправовими договорами тільки: громадяни України; фермерські господарства, створені
відповідно до закону; держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань
земельних ресурсів або територіальні громади в особі відповідних органів місцевого
самоврядування.
Іноземні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського
призначення за цивільно-правовими договорами.
Передбачено, що продаж земельних ділянок державної або комунальної власності або
права оренди на них здійснюють органи державної влади, Рада міністрів Криму,
органи місцевого самоврядування, державні органи приватизації, уповноважені
здійснювати відчуження земельних ділянок, призначених для продажу, центральний
орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи або
державний виконавець під час виконання вимог передбачених законом виконавчих
документів.
Юридичні особи, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського
призначення і набули статусу іноземної особи, відповідно до даного законопроекту в
результаті збільшення в їх статутному (складеному) капіталі частки іноземних осіб,
зобов'язані відчужувати належні їм земельні ділянки сільськогосподарського
призначення протягом одного року з дати придбання іноземною особою частки в
статутному (складеному) капіталі, в результаті якого частина іноземних осіб
перевищила 10% статутного (складеного) капіталу.
Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які не були
відчужені у встановлений термін, примусово припиняється в судовому порядку за
позовом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його
територіального органу за місцем розташування земельної ділянки.
Крім того, законопроектом забороняється внесення права на земельну частку (пай) до
статутних (складених) капіталів господарських товариств.
Відповідно до проекту, продаж земельних ділянок сільськогосподарського
призначення державної або комунальної власності (права оренди), не наданих у
користування, на яких відсутні будівлі, споруди та інші об'єкти нерухомого майна,
здійснюється на конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, встановлених
Земельним кодексом України.
Стартова ціна продажу земельної ділянки с/г значення державної або комунальної
власності (права оренди) не може бути нижче її вартості, визначеної на підставі
експертної грошової оцінки, проведеної відповідно до методики, затвердженої КМУ.
Передбачається, що гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва у приватній власності однієї особи у
разі розташування їх у різних природно-сільськогосподарських зонах (гірських
областях) в цілому не може перевищувати 2 100 га. В межах природносільськогосподарської зони (гірській області) гранична максимальна загальна площа
земельних ділянок у приватній власності однієї особи для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва становить в гектарах: Полісся - 1 500 га; Лісостеп
- 1 750 га; Степ, Степ посушливий, Сухий степ - 2100 га; Карпатська гірська область 900 га; Кримська гірська область - 1100.
Крім того, забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, які
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були придбані із земель державної та комунальної власності протягом 10 років з дня
укладення договору відчуження. У законопроекті виписана процедура проведення
земельних торгів.
У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що за час проведення
земельної реформи, яка триває в Україні з 1991 р., відбулася демонополізація
державної власності на землю. Об'єктом реформування стали землі майже 12 тис.
господарств, а 6,8 млн. селян набули право на земельну частку (пай). Видано 6,5 млн.
державних актів на право власності на землю власникам земельних паїв. Разом з тим, у
державній власності залишається земель запасу та резерву - 6,1 млн. га
сільськогосподарських угідь, з них ріллі - 2,8 млн. га.
Як сказано в записці, з урахуванням того, що зараз в Україні налічується 1,4 млн. га
незатребуваних паїв, близько 2,8 млн. га земель запасу (ріллі) та 1,8 млн. га
сільськогосподарських земель є спадщиною, при середній нормативній грошовій
оцінці 1 га ріллі 11,949 тис. грн., до державного бюджету від передачі цих земель в
оренду може бути залучено (при річній орендній ставці 3% від розміру нормативної
грошової оцінки земельної ділянки) 2,1 млрд. грн. на рік.
«УНІАН»
19.07.2011
Мінекономрозвитку України знову розподіляє квоту на ввезення цукру-сирцю
Мінекономрозвитку України знову розподіляє квоту на ввезення цукру-сирцю. Сталося
це через те, що компанії, які отримали її в лютому ц.р., не змогли ввезти близько 42
тис. т у встановлений термін. Так, 15 липня 2011 р. почати прийом заявок на
отримання ліцензії на ввезення цукру-сирцю з тростини в межах залишкової квоти.
Ліцензія видається строком на три місяці, але припиняє свою дію після 31 грудня 2011
р.
Відповідно до закону "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукрусирцю з очерету", з 2007 р. розмір квоти для імпорту цукру-сирцю за митною ставкою
2% складає 260 тис. т. Для ввезення цукру-сирцю поза квотою митна ставка становить
50%. Ввезення в рамках щорічної квоти проводиться за ліцензіями, що розподіляється
Мінекономрозвитку. У I кварталі 2011 р. квота на ввезення цукру-сирцю була повністю
розподілена між чотирма компаніями: "Євросервіс Енд Трейд", "Норіус Компані",
"Продінвест" і "Агромаркетінвест". Однак вони не змогли завезти в покладений за
законом тримісячний термін 42,3 тис. т. Відповідно до котирувань на цукор-сирець на
Нью-Йоркській фондовій біржі, вартість цього обсягу становить близько $ 30 млн. За
даними експертів, заробіток трейдера при імпорті в рамках квоти складає близько $
100/т.
Зараз хороший період для ввезення цукру-сирцю. За словами експертів, на цей момент
запаси цукру практично вичерпані. Але ввезти його необхідно в найближчі два-три
тижні, оскільки наближається новий сезон свекловаренія, і ціни на цукор почнуть
знижуватися, роблячи ввезення нерентабельним.
Оператори ринку перспективи ввезення сирцю оцінюють стримано. Джерело,
пов'язане з "Євросервіс Енд Трейд" і "Норіус Компані", говорить, що ці компанії поки
заявки не подавали. "У нас немає великого бажання отримувати ці квоти, оскільки ціна
і витрати на переробку роблять цей бізнес збитковим", - зазначив співрозмовник. За
його словами, вартість імпортованого та переробленого цукру складе 10 грн./кг, тоді як
український цукор коштує 9 грн./кг. Втім, джерело в Мінекономрозвитку розповіло, що
деякі імпортери вже подали свої заявки, відмовившись повідомити назви цих компаній.
Про бажання ввозити цукор-сирець заявили тільки в "Юкрейніан Шугар Компані",
дочірньої компанії британської ED & F Man. Ця компанія подавала заявку на
отримання ліцензії на початку року, але через бюрократичні перешкоди не змогла її
отримати. Схожі труднощі в "дочці" транснаціональної компанії зазнають і цього разу.
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За словами гендиректора української "дочки" С. Джедзіца, його компанія подала
заявку і всі необхідні узгодження першої. Але в п'ятницю раптом виявилося, що
Держрезерв відкликав узгодження заявки компанії. Компанія дізналася про це лише в
день подачі заявки в Мінекономрозвитку. У Держрезерві пояснюють свої дії вимогою
Мінекономрозвитку. Чому компанію про це не повідомили заздалегідь, ні в
міністерстві, ні в Держрезерві не повідомляють. "Ми розглядаємо можливість
підготовки позовів до Окружного суду Києва, а також будемо звертатися до СОТ", заявив С. Джедзіц.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.07.2011
КМУ планує в 2012 р. витратити $ 87,5 млн. на розвиток АПК
Уряд України має намір витратити $ 87,5 млн. на розвиток рослинництва і
тваринництва в 2012 р., заявив перший заступник міністра економічного розвитку і
торгівлі України В. Копилов 14 липня 2011 в ході розширеної колегії міністерства.
"Забезпечення цінової стабільності на продовольчому ринку і створення додаткових
гарантій для с / г товаровиробників по збуту їхньої продукції шляхом формування
державного аграрного фонду, збільшення виробництва продукції рослинництва і
тваринництва шляхом часткової компенсації вартості будівництва об конструкції
тваринницьких ферм в комплексі з виробництвом кормів, овочесховищ. Потреба у
фінансовому забезпеченні становить 700 млн. грн. ($ 87,5 млн.) ", - сказав він.
В. Копилов додав, що, згідно з Державною програмою економічного розвитку на 2012
р., з метою збільшення продукції агропромислового комплексу, розвитку вітчизняного
сільського господарства, передбачено комплекс заходів, спрямованих на підтримку
розвитку рослинництва, тваринництва, рибальства та грибівництва, а також на
розвиток сільськогосподарської інфраструктури і соціальний розвиток села.
Разом з тим, перший заступник міністра додав, що підтримка селекційної діяльності в
рослинництві, тваринництві та птахівництві коштуватиме Україні 290 млн. грн. ($
36,25 млн.), стимулювання залучення в агропромисловий сектор фінансових ресурсів
шляхом здешевлення кредитів зажадає 300 млн. грн. ($ 37,5 млн. грн.), розвиток
страхування, ризики сільгоспвиробництва шляхом часткової компенсації страхових
премій обійдуться в 220 млн. грн. ($ 27,5 млн.).
Крім того, будівництво двох рибопромислових суден проекту "Меридіан" і одного
науково-пошукового судна зажадають 260 млн. грн. ($ 32,5 млн.), збільшення обсягів
вирощування риби - 36 млн. грн. ($ 4,5 млн.), розширення та реконструкція
Керченського та Севастопольського морських рибних портів - 95 млн. грн. ($ 11,9
млн.).
«РИАНовости»
14.07.2011
МінАПіП затвердив ціни на реалізацію борошна з інтервенційного фонду
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Міністерство аграрної політики і продовольства України затвердило ціни на реалізацію
борошна, виробленого із пшениці та жита державного інтервенційного фонду.
Відповідний наказ № 262 від 24 червня 2011 опубліковано на сайті ВРУ.
Згідно з документом, ціна реалізації борошна пшеничного вищого гатунку становить 2
801,36 грн./т (з ПДВ), пшеничного першого сорту - 2 614,60 грн./т, пшеничного
другого сорту - 2 241,09 грн./т, житнього - 2 114,04 грн. / т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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КМУ прогнозує експорт зернових з України в 2011/12 МР на рівні 20 млн. т
Експорт зернових з України в 2011/12 МР може скласти до 20 млн. т зернових. Про це
повідомив 13 липня 2011 перший віце-прем'єр-міністр України А. Клюєв, відкриваючи
засідання уряду.
"Якщо позитивна ситуація зі збором зернових збережеться, то можна очікувати, що
експорт зернових культур з поточного врожаю може скласти, за попередніми
розрахунками, до 20 млн. т, з них пшениці - до 9 млн. т. Це при повному забезпеченні
внутрішніх потреб і формуванні необхідних перехідних запасів ", - сказав А. Клюєв.
У той же час, за його словами, незважаючи на хороші показники в плані збору
врожаю, погіршилася кормова база. Так, обсяг кормів у розрахунку на одну голову
худоби в 2011 р. на 13% менше, ніж торік. "Тому від МінАПіП ще раз вимагаю
приділити увагу поліпшенню кормової бази", - підкреслив він.
Нагадаємо, за прогнозами МінАПіП, виробництво зернових в Україні в 2011/12 МР
складе 45 млн. т, експерти ринку прогнозують виробництво в обсязі приблизно 47 млн.
т. У 2010/11 МР в Україні було вироблено 39,2 млн. т зерна, з нього експортовано 12,5
млн. т.
«ЛІГАБізнесІнформ»
07.07.2011
ВР України прийняла закон про Державний земельний кадастр
Верховна Рада Україна прийняла закон "Про Державний земельний кадастр
Законодавчий акт встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у
сфері Державного земельного кадастру.
Відповідно до закону Державний земельний кадастр - це єдина державна
геоінформаційна система відомостей про землі, розташованих в межах державного
кордону України, їх цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також дані
про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між
власниками і користувачами.
Обсяг інформації Державного земельного кадастру про якісні характеристики
земельних угідь у межах території адміністративно-територіальної одиниці встановлює
Порядок ведення Державного земельного кадастру.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 8077.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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 15 липня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у
відкритті оптового ринку сільськогосопдарської продукції «Столичний»
 21 липня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у
засіданні Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та
продовольства України під головуванням Міністра аграрної політики та
продовольства України М.В. Присяжнюка. На заході були представлені основні
положення Національного проекту «Відроджене скотарство», структурні зміни
при формуванні ринку генетичних ресурсів у молочному скотарстві (стан,
перспективи та науково-методичні засади), також був розглянутий план заходів
на 2011 – 2015 роки щодо реалізації Концепції реформування та розвитку
аграрної освіти та науки.
 22 липня 2011 року заступник директора ІРАР, генеральний дректор Союзу
учасників сільськогосопдарських обслуговуючих кооперативів України
Корінець Р.Я. прийняв участь у робочій зустрічі зустрічі з обговорення проблем
оподаткування кооперативів та їх об’єднань, що проходила у компанії ДанонУкраїна.
 25 липня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у
заходах, повязаних з відвіданням оптового ринку сільськогосподарської
продукції «Столичний» прем’єр-міністром України.
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