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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 1 вересня 2011 р. № 888/2011
Про звільнення І. Левушевського з посади заступника Голови Державного
комітету України із земельних ресурсів
Звільнити ЛЕВУШЕВСЬКОГО Ігоря Дмитровича з посади заступника Голови
Державного комітету України із земельних ресурсів відповідно до пункту 1
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
http://www.president.gov.ua/
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 14 вересня 2011 року № 911/2011
Про звільнення В. Овчара з посади першого заступника Голови Державної
інспекції сільського господарства України
Звільнити ОВЧАРА
Володимира
Васильовича
з
посади першого
заступника Голови Державної інспекції сільського господарства України згідно з
поданою ним заявою.
http://www.president.gov.ua/
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 14 вересня 2011 року № 913/2011
Про звільнення О. Задорожного з посади першого заступника Голови Державного
комітету рибного господарства України
Звільнити ЗАДОРОЖНОГО Олександра Степановича з посади першого
заступника Голови Державного комітету рибного господарства України відповідно до
пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
http://www.president.gov.ua/
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 14 вересня 2011 року № 915/2011
Про внесення змін до Положення про Міністерство аграрної політики
та продовольства України
З метою оптимізації функцій Міністерства аграрної політики та продовольства
України п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
такі зміни:
1) абзац третій пункту 3 після слів "(далі - галузі агропромислового
виробництва)"
доповнити
словами
"інженерно-технічного
забезпечення
агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування";
2) підпункт 4 пункту 4 після слів "агропромислового виробництва"
доповнити словами "розвиток сільськогосподарського машинобудування".
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2. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
http://www.president.gov.ua/
ВЕРХОВНАРАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2011 року № 3724-VI
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів
застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них
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 укладенням договорів
застави та іпотеки земельних ділянок та прав на них, поданий Кабінетом Міністрів
України.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин
доопрацювати
зазначений законопроект з урахуванням
зауважень та пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи і внести його на
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon1.rada.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 вересня 2011 року № 3737-VI
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Земельного кодексу Українитщодо земель сільськогосподарських науководослідних установ і навчальних закладів
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і
навчальних закладів (реєстр. N 7531), поданий народним депутатом України
Калетніком Г.М.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
зазначений законопроект з урахуванням
земельних відносин
доопрацювати
зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon1.rada.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 вересня 2011 р. № 945
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансування заходів з докорінного поліпшення земель
науково-дослідних господарств
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Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
-3-

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансування заходів з докорінного поліпшення земель науково-дослідних
господарств, що додається.
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ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування
заходів з докорінного поліпшення земель науково-дослідних господарств
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у
державному бюджеті
за програмою "Докорінне поліпшення земель науководослідних господарств" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
бюджетної програми є Національна академія аграрних наук (далі - Академія).
3. Бюджетні кошти спрямовуються науково-дослідним господарствам на
проведення заходів
з
хімічної
меліорації (вапнування, гіпсування) ґрунтів,
включаючи оплату вартості послуг з виготовлення
проектно-кошторисної
документації на проведення таких заходів, вартості меліорантів, витрат, пов'язаних
з їх транспортуванням і внесенням (розкидання та загортання) у ґрунт, без урахування
сум податку на додану вартість.
4. Одержувачі бюджетних коштів визначаються за результатами конкурсу,
порядок проведення якого встановлюється Академією.
Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:
досвід роботи за відповідним профілем не менш як два роки та наявність
відповідної кваліфікації;
затвердження бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансовоекономічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів з хімічної меліорації
ґрунтів;
відсутність збитків за результатами господарської діяльності за останні два роки
та простроченої заборгованості з погашення кредитів.
Академія розміщує у друкованих засобах масової інформації та на своєму вебсайті оголошення про проведення конкурсу.
5. За результатами конкурсу Академія затверджує перелік одержувачів
бюджетних коштів.
6. Одержувачами бюджетних коштів не можуть бути науково-дослідні
господарства, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про
банкрутство, які перебувають у процесі ліквідації.
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів
здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням
вимог бюджетного законодавства.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків,
реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій,
пов'язаних з використанням бюджетних
коштів,
здійснюються
у
порядку,
встановленому Казначейством.
9. Академія щокварталу до 25 числа наступного місяця та в місячний строк
після закінчення бюджетного року подає Мінфіну звітність про використання та
спрямування бюджетних коштів із зазначенням результатів аналізу ефективності їх
використання.
10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
http://www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 вересня 2011 р. № 970
Про схвалення проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Схвалити проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2012
рік" і подати його Верховній Раді України та Президенту України.
Керівникам міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади
забезпечити роз'яснення основних положень проекту Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" під час його розгляду в комітетах,
депутатських фракціях Верховної Ради
України.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 вересня 2011 р. № 978
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835

БЮЛЕТЕНЬ

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
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Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835
"Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його
територіальними органами платних адміністративних послуг" зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835
1. Пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Установити, що:
1) до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів
Державного агентства земельних ресурсів:
адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим цією постановою,
надаються територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів;
функції з ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію
державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного
користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, а також функції,
передбачені Тимчасовим порядком присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р.
№ 749, покладаються на територіальні органи Державного комітету із земельних
ресурсів;
2) у разі, коли до набрання чинності цією постановою було зареєстровано в
установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб та/або
укладено договори для отримання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру
земель, та внесено плату, але не за весь комплекс дій, необхідних для надання таких
послуг, плата за надання адміністративних послуг справляється згідно з додатком
3;
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3) у разі, коли до набрання чинності цією постановою було зареєстровано в
установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб та/або
укладено договори для отримання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру
земель, і внесено плату за весь комплекс дій, необхідних для надання таких послуг,
проте саму послугу не надано, плата за її надання не справляється.".
2. Доповнити постанову додатком 3 такого змісту:
РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними
органами платних адміністративних послуг у разі часткового отримання
послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель
Найменування послуги
1. Державна реєстрація земельної
ділянки за умови оплати послуг на
етапі внесення відомостей до
автоматизованої системи державного
земельного кадастру
2. Державна реєстрація державного акта
на право власності на земельну
ділянку, державного акта на право
постійного користування земельною
ділянкою за умови оплати послуг на
етапі заповнення одного
бланка/додатка до бланка
державного акта на право власності
на земельну ділянку або на право
постійного користування земельною
ділянкою з використанням
автоматизованої системи
державного земельного кадастру
3. Державна реєстрація права
власності на земельну ділянку
в разі набуття її на підставі
цивільно-правового договору щодо
відчуження земельної ділянки або
свідоцтва про право на спадщину за
умови оплати послуг на етапі
внесення відомостей до
автоматизованої системи державного
земельного кадастру
4. Державна реєстрація договору оренди
(суборенди) земельної ділянки (її
частини) та відповідних змін до
нього, договору про розірвання
договору оренди (суборенди)
земельної ділянки (крім випадку,
зазначеного у пункті 5 цього
додатка) за умови оплати послуг на
етапі внесення відомостей до
автоматизованої системи державного
земельного кадастру
5. Державна реєстрація договору оренди

Розмір плати за надання послуги, гривень
72

69

76

108

30
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земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення та відповідних змін до
нього, договору про розірвання
договору оренди земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення за умови оплати послуг
на етапі внесення відомостей до
автоматизованої системи державного
земельного кадастру
6. Державна реєстрація обмежень у
використанні земельної ділянки,
земельного сервітуту, емфітевзису і
суперфіцію, їх зміни (припинення)
за умови оплати послуг на етапі
внесення відомостей до
автоматизованої системи державного
земельного кадастру
7. Заміна державного акта на право
власності на земельну ділянку або
державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою у
разі добровільного звернення
громадян та юридичних осіб
відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від
6 травня 2009 р. № 439
або видача державного акта на право
власності на земельну ділянку або
державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою
замість втраченого (пошкодженого) за
умови оплати послуг на етапі
внесення відомостей до
автоматизованої системи державного
земельного кадастру
8. Заміна державного акта на право
власності на земельну ділянку або
державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою у
разі добровільного звернення
громадян та юридичних осіб
відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від
6 травня 2009 р. № 439
або видача державного акта на право
власності на земельну ділянку або
державного акта на право
постійного користування земельною
ділянкою замість втраченого
(пошкодженого) за умови оплати
послуг на етапах внесення відомостей
до автоматизованої системи

76

161

128

-7-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

державного земельного кадастру та
заповнення одного бланка/додатка до
бланка державного акта на право
власності на земельну ділянку або на
право постійного користування
земельною ділянкою з використанням
автоматизованої системи державного
земельного кадастру
http://www.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23 вересня 2011 року № 489
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України
від 28.12.2005 № 759
Відповідно до статті 12 Закону України "Про молоко та молочні продукти",
наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я
України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 21.01.2005 № 24/28/18 "Про затвердження Порядку ведення реєстру
атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2005 за № 100/10380, на підставі
подання за результатами проведення атестації виробництва молока, молочної сировини
і молочних продуктів атестаційних комісій відповідних територіальних органів
виконавчої влади з питань аграрної політики та з метою інформування про суб'єкти
господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних
продуктів
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України від 28.12. 2005 №
759 "Про внесення до Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів суб'єктів господарювання" (зі змінами) такі зміни:
1.1. Виключити з Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів (далі – Реєстр) суб’єктів господарювання, які здійснюють
виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 1.
1.2. Внести до Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво
молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 2.
2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) в десятиденний термін повідомити
суб'єктів господарювання про факт їх виключення з Реєстру та забезпечити розміщення
даних Реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.
www.minagro.kiev.ua
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон «Про ринок земель»
Номер, дата реєстрації: 9001-2 від 06.09.2011
Ініціатор: Народний депутат України Ляшко О.В.
Зважаючи на продовольчу кризу в багатьох регіонах світу і мільярд людей, які
щороку голодують, стратегічно важливим завданням влади має бути збереження
унікальних українських земель у державній власності, повного забезпечення
продовольством внутрішніх потреб і перетворення України в потужного постачальника
продовольства на світовому ринку.
Метою прийняття цього Закону є забезпечення виключного права власності
Українського народу на землю шляхом запровадження особливого механізму продажу
землі та надання її в оренду виключно громадянам України.
Пропонується повністю заборонити володіння землею чи користування нею на
умовах оренди юридичним особам України, фізичним особам, що не є громадянами
України, або одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві
(підданстві) іншої держави чи громадянствах (підданствах) інших держав, або
отримали дозвіл іншої держави на постійне проживання на її території чи оформили
документи на виїзд на постійне проживання за межі України, а також юридичним
особам, які прямо або опосередковано належать таким особам.
Кошти від оренди землі мають надходити до Державного земельного фонду.
Для цього держава, в особі Кабінету Міністрів України, з метою збереження
родючості земель, забезпечення прозорості операцій із землею, оптимізації
використання земель державної власності та консолідації земель і здачі їх в оренду,
створює Державний земельний фонд (далі - Фонд), до якого входять землі державної
власності (зокрема, конфісковані за рішенням суду, викуплені державою для
суспільних потреб, передані у державну власність із комунальної власності та землі
запасу), а також викуплені Фондом заставлені сільськогосподарські угіддя або ж
земельні ділянки у громадян, які отримали їх від держави під час приватизації, і не
бажають на них працювати.
Фонд матиме виключне право викуповувати землі сільськогосподарського
призначення, він же:
1. встановлює правила щодо використання земельних ділянок та отримання
їх у власність та оренду, що діють на території України;
2. має право здавати в оренду земельні ділянки фізичним особам, які
вестимуть ефективне товарне виробництво сільгосппродукції (сільськогосподарським
переселенцям та селянам, які бажають створити крупно товарне господарство), з
урахуванням встановлених вимог щодо недопущення концентрації прав на
користування землею.
Забороняється відчуження з Фонду земель, які перебувають під його контролем.
Діяльність Фонду здійснюється на основі самоокупності, за рахунок земель, які
він здає в оренду. Не менше 50% прибутку від діяльності Фонду надходять до
Пенсійного фонду України на пенсійні рахунки громадян України, що є громадянами
України станом на 1991 р., або народилися від таких громадян.
Всі облікові дані про землі Фонду, відразу ж після того, як вони переходять під
його управління, дані про можливість отримання цих земель в оренду та осіб, що
отримали в оренду ці землі, а також умови оренди всіх земель фонду, розміщаються на
офіційному веб-сайті Фонду з наданням безкоштовного доступу до цих даних.
Забороняється обмежувати доступ до цієї інформації.
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Для цього пропонуються внести зміни до Земельного кодексу України,
вилучивши право продажу землі і передачу її в оренду та виклавши пункт «а» частини
першої статті 90 в такій редакції: «а) передавати земельну ділянку у спадщину;».
Запровадження антимонопольних обмежень на
концентрацію земельної
власності та оренди (не більше 900 га в одної фізичної особи чи під її контролем),
сприятиме ефективності використання землі саме сільгоспвиробниками, а не
корпораціями тощо, наданню можливості всім бажаючим громадянам України
працювати на селі, а також впливу на формування ціни на ринку сільськогосподарської
продукції та узгодженого продажу її за межі країни. Наприклад в Данії, яка є зразком
ефективного господарювання на селі, вважається, що для цього достатньо всього 40 га.
Конституцією України встановлено, що земля і її надра, що знаходяться в межах
території України, є об'єктами права власності Українського народу.
Після отримання Україною незалежності було передбачено, що всі її громадяни
отримають однакову можливість набути в приватну власність частку в майні
підприємств і земель, що знаходяться у власності держави.
Однак на практиці можливість взяти участь у приватизації землі отримала лише
частина громадян України, оскільки було визначено, що право на це матимуть лише ті,
хто працював у сільськогосподарських підприємствах. Згідно ж конституційному
принципу рівності усіх громадян, сертифікати на право приватизації будь-якого
державного майна мали отримати всі громадяни України, незалежно від місця їхнього
проживання.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, право на
земельну частку (пай) набуло до 6,8 млн. селян, яким вже видано 6,5 млн. державних
актів на право власності на землю власникам земельних часток (паїв). У державній
власності залишилося всього 6,1 млн. га сільськогосподарських угіль, з них ріллі - 2,8
млн. гектарів.
Крім того, у державній власності знаходиться 1,8 млн. га сільськогосподарських
земель з так званої відмерлої спадщини, 1,4 млн. га невитребуваних паїв, що або взагалі
не використовуються внаслідок незадовільної роботи органів державної влади, або
використовуються нераціонально.
Відсутність державної підтримки і мотивації власників земельних ділянок до
ефективного використання землі для виробництва сільськогосподарської продукції, а
також можливостей на прозорих і доступних умовах брати в оренду землі, що
знаходяться в державній власності, призвело до того, що більшість основних продуктів
харчування завозяться із-за меж України, що знищує українського товаровиробника і
становить загрозу національній безпеці України.
Непослідовна, а нерідко і хибна урядова політика, у тому числі і щодо митного
регулювання ввозу і вивозу продовольства, коли його закупівля за заниженими цінами
і вивезення за кордон дозволяється перекупникам, а не виробникам цієї
сільгосппродукції, призводить до завищення цін на основні продукти харчування на
внутрішньому ринку та до погіршення соціально-економічної ситуації в країні.
Виявлена за ці роки нездатність українських чиновників забезпечити ефективне
використання земель, що знаходяться у державній власності, призвела до того, що
замість заміни цих чиновників та запровадження законодавчих механізмів для
підвищення ефективності використання українських земель, ці чиновники вирішили
запропонувати продати ці земельні ділянки, у тому числі і іноземцям.
http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо посилення
державної підтримки розвитку сільського господарства в 2011 році)
Номер, дата реєстрації: 8653/П від 09.09.2011
Ініціатор: Народний депутат України Баранов В.О.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відхилити проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо посилення державної підтримки
розвитку сільського господарства в 2011 році) (реєстр. № 8653), поданий народним
депутатом України В.П. Кравчуком.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення
питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення виключно всеукраїнським референдумом»
Номер, дата реєстрації: 9146 від 12.09.2011
Ініціатор: Народний депутат України Ветвицький Д.О.
Законопроект має на меті встановлення на законодавчому рівні вимоги щодо
вирішення питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення виключно всеукраїнським референдумом та недопущення вирішення
цього питання владною верхівкою без участі Українського народу, наперекір його волі.
Стаття 13 Конституції України відносить землю до об’єктів права власності
Українського народу. Враховуючи низький рівень довіри населення до органів
державної влади в Україні та, зокрема, до парламенту, а також беручи до уваги
зацікавленість владних еліт в Україні в «дерибані» земель сільськогосподарського
призначення – останнього багатства Українського народу, яке, поки що, не було
відібране у нього владою, поділене та продане – вважаємо за необхідне віднести
питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського
призначення до переліку питань, які вирішуються виключно всеукраїнським
референдумом. До проведення всеукраїнського референдуму з цього питання купівляпродаж земельних ділянок, які належать до земель сільськогосподарського
призначення, або відчуження таких земельних ділянок у інший спосіб і зміна їх
цільового призначення має бути заборонена законом.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон «Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України»
Номер, дата реєстрації: 9149 від 13.09.2011
Ініціатор: Народний депутат України Литвин В.М.
Основною метою прийняття Закону України «Про внесення змін до статті 197
Податкового кодексу України» є створення умов для підвищення економічної
ефективності та конкурентоспроможності тваринництва шляхом залучення та
раціонального використання ввезених на митну територію України чистопородних
племінних тварин та племінних (генетичних) ресурсів для поліпшення генетичної
якості тварин.
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Проект Закону України «Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу
України» спрямований на підтримку розвитку племінної справи у тваринництві.
http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова Про прийняття за основу проекту Закону України про ринок земель
Номер, дата реєстрації: 9001-1П від 27.09.2011
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про ринок земель (реєстр. №
9001-1), поданий Кабінетом Міністрів України.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та висловлених у доповіді,
співдоповіді і виступах народних депутатів України пропозицій, включаючи пропозиції
щодо доповнення законопроекту новими статтями та пунктами і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін
до статті 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо
інформування громадян про відсутність глютену у харчових продуктах
Номер, дата реєстрації: 8493/П від 19.09.2011
Ініціатор: Народний депутат України Бахтеєва Т.Д.
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 статті 38
Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо інформування
громадян про відсутність глютену у харчових продуктах (реєстр. № 8493), поданий
народними депутатами України Пєрєдєрієм В.Г., Бахтеєвою Т.Д., Горіною І.А.,
Радковським О.В.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я:
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб‘єктів права законодавчої ініціативи, в тому числі з урахуванням висловлених під
час обговорення пропозицій щодо необхідності внесення відповідних змін до статті 15
Закону України «Про захист прав споживачів», спрямованих на забезпечення повноти
правового врегулювання проблеми, на вирішення якої спрямовано даний законопроект;
внести доопрацьований законопроект на розгляд Верховної Ради України у
другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

Випуск
№61 (50)
3 жовтня
2011 року

01.09.2011
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
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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.
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.
Прийняття проекту наказу дозволить здійснювати державний контроль 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.
Статтею 35 Закону України “Про дорожній рух” (із змінами, внесеними
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень”)
передбачено, що центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі створює і веде реєстр суб'єктів господарювання, які
проводять обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та здійснює державний контроль за
додержанням такими суб'єктами вимог законодавства в цій сфері.
www.minagro.kiev.ua

- 13 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№61 (50)
3 жовтня
2011 року

02.09.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на
часткове відшкодування вартості будівництва |тепличних комплексів”
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
використання коштів, що спрямовуються
на часткове відшкодування вартості
будівництва тепличних комплексів“ розроблено у зв’язку із виробничою необхідністю.
Основною метою
зазначеного проекту постанови є збереження та
нарощування обсягів виробництва грибів, зокрема печериць, гливи та переробної галузі
щодо забезпечення населення білковою продукцією.
Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України знаходиться 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,
тел. 044-279-65-36, факс 044-278-56-78,
е-mail:
LOV@minapk.gov.ua
- Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва: 01001, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, факс 044-254-43-78 е-mail:
mail@dkrp.gov.ua
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, що спрямовуються
на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних
комплексів
1. У пункті 3 слова “та розсади овочевих культур” замінити словами “розсади
овочевих культур, та грибів.”.
2. Абзац восьмий пункту 7 після слів “продукцію овочівництва” доповнити
словами “та грибівництва”.
Проект постанови розроблено з метою запровадження заходів щодо
подальшого розвитку галузі грибівництва.
Стрімкий розвиток консервної промисловості України, а також нові інвестиції
в глибоку заморозку плодоовочевої продукції й грибів сприятимуть подальшому
розвитку комерційного вирощування грибів.
Промислове вирощування печериці й гливи в Україні в останні роки
розвивається досить високими темпами. Порівняно невеликі початкові інвестиції
залучають у цей бізнес чимало нових підприємців. На сьогодні у підвалах грибів
практично не вирощують - все поставлене на промислову основу, в тому числі шляхом
будівництва нових тепличних комплексів по вирощуванню грибів.
Особлива цінність грибів полягає у їх грибних білках. Грибні білки містять
повний набір амінокислот, у тому числі й вісім незамінних, без яких неможлива
нормальна життєдіяльність організму. Нестача однієї амінокислоти у людини чи
тварини призводить до алергії, старіння клітин і зниження імунітету. Амінокислоти
грибів як небілкові органічні сполуки виконують функцію будівельних блоків у
конструкції білка і за своїм вмістом наближаються до білка курячого яйця.
З 1 га тепличного комплексу з вирощування грибів за сім збирань культури в
рік можна отримати 32-63 тонни сухого білка, тоді як у зернових річний вихід – 0,5
тонн з 1 гектара.
www.minagro.kiev.ua
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Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України “Про затвердження форм документів для надання
фінансової підтримки фермерським господарствам”
З метою запровадження прозорого механізму організації та проведення
конкурсного відбору фермерських господарств для надання їм фінансової підтримки
за рахунок коштів державного бюджету та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року № 1102 “Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам”
Мінагрополітики України розроблено проект наказу “Про
затвердження форм документів для надання фінансової підтримки фермерським
господарствам”.
З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті
Мінагрополітики України 5 вересня 2011 року (www.minagro.gov.ua/page/?9733).
Розробник: Мінагрополітики України, Департамент науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.
Електронна адреса розробника: vedmid_L@minapk.gov.ua
З метою додержання прав та свобод і законних інтересів громадян наказом
будуть затверджені форми заявок на участь у конкурсі суб’єктів господарювання та
довідки щодо отримання права на надання фінансової підтримки фермерським
господарствам.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті
для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1102 (із змінами)
надання підтримки фермерським господарствам, що претендують на одержання
фінансової підтримки на безповоротній та на поворотній основі за бюджетними
програмами “Фінансова підтримка фермерських господарств” та “Надання кредитів
фермерським господарствам” (далі – фінансова підтримка) здійснюється через
Укрдержфонд (далі – Фонд) та його регіональні відділення. Фонд утворює конкурсну
комісію та регіональні комісії з визначення переліку фермерських господарств, що
претендують на таку фінансову підтримку.
У зв’язку з цим, виникає необхідність затвердження наказом Мінагрополітики
форм заявок на участь у конкурсі та довідки щодо отримання права на надання
фінансової підтримки фермерським господарствам та їх державній реєстрації в
Міністерстві юстиції.
www.minagro.kiev.ua
13.09.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу "Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 14.01.2005
№ 10" (далі – проект наказу)

Випуск
№61 (50)
3 жовтня
2011 року

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 14.01.2005 № 10" та
аналізу регуляторного впливу проекту наказу, Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України від 14.01.2005 № 10 "Про затвердження Порядку компенсації
Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за
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спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку та
страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці
другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування", як такого, що втратив чинність.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та
продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail:
margo@minapk.kiev.ua та Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект наказу підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України від 14.01.2005 № 10 "Про затвердження Порядку компенсації
Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків, сплачених за
спеціальною ставкою платниками фіксованого сільськогосподарського податку та
страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці
другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування", як такого, що втратив чинність.
Проект наказу підготовлено у зв’язку з втратою чинності абзацу другого
пункту 1 статті 4 Закону України від 26.06.1997 № 400 "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування".
www.minagro.kiev.ua
14.09.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України “Про затвердження форм документів для надання
фінансової підтримки фермерським господарствам”
З метою запровадження прозорого механізму організації та проведення
конкурсного відбору фермерських господарств для надання їм фінансової підтримки
за рахунок коштів державного бюджету та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року № 1102 “Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам”
Мінагрополітики України розроблено проект наказу “Про
затвердження форм документів для надання фінансової підтримки фермерським
господарствам”.
З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті
Мінагрополітики України 5 вересня 2011 року (www.minagro.gov.ua/page/?9733).
Розробник: Мінагрополітики України, Департамент науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.
Електронна адреса розробника: vedmid_L@minapk.gov.ua
З метою додержання прав та свобод і законних інтересів громадян наказом
будуть затверджені форми заявок на участь у конкурсі суб’єктів господарювання та
довідки щодо отримання права на надання фінансової підтримки фермерським
господарствам.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті
для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1102 (із змінами)
надання підтримки фермерським господарствам, що претендують на одержання
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фінансової підтримки на безповоротній та на поворотній основі за бюджетними
програмами “Фінансова підтримка фермерських господарств” та “Надання кредитів
фермерським господарствам” (далі – фінансова підтримка) здійснюється через
Укрдержфонд (далі – Фонд) та його регіональні відділення. Фонд утворює конкурсну
комісію та регіональні комісії з визначення переліку фермерських господарств, що
претендують на таку фінансову підтримку.
У зв’язку з цим, виникає необхідність затвердження наказом Мінагрополітики
форм заявок на участь у конкурсі та довідки щодо отримання права на надання
фінансової підтримки фермерським господарствам та їх державній реєстрації в
Міністерстві юстиції.
www.minagro.kiev.ua
16.09.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському
господарстві»
З метою забезпечення реалізації статті 7 Закону України «Про фермерське
господарство» визначений перелік документів, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві, які особа, що бажає створити фермерське господарство, має
надати до відповідної районної державної адміністрації чи місцевої ради.
Мінагрополітики України розроблено проект постанови “ Про перелік документів, що
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві”.
З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті
Мінагрополітики України 14 вересня 2011 року (www.minagro.gov.ua/page/?).
Розробник: Мінагрополітики України, Департамент науково-освітнього
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.
Електронна адреса розробника: vedmid_L@minapk.gov.ua
Постановою буде затверджено перелік документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві.
З метою забезпечення реалізації Закону України “Про фермерське
господарство” необхідно визначити документи, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві, які особа, що бажає створити фермерське господарство, має
надати до відповідної районної державної адміністрації чи місцевої ради.
www.minagro.kiev.ua
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26.09.2011
МінАПіП і НБУ сформували робочу групу зі створення Державного земельного
банку України
Земельна реформа, яка завершується в Україні, дає можливість запропонувати
принципово нові підходи до фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрної
галузі. Ключову роль у цьому має відіграти Державний земельний (іпотечний) банк.
Про це міністр аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюк повідомив,
виступаючи на презентації чергового аналітичного звіту Американської торгової
палати "Партнерство з метою підвищення конкурентоспроможності економіки України
2011-2012".
За словами міністра, сьогодні МінАПіП спільно з Національним банком України
(НБУ) проводять активну роботу зі створення цього інституту. Зокрема, створено
робочу групу, до складу якої увійшли фахівці НБУ та МінАПіП. "Головною метою
створення Державного земельного (іпотечного) банку є формування системи
довгострокового іпотечного кредитування аграріїв для технічного і технологічного
переоснащення сільськогосподарського виробництва. За нашими попередніми
розрахунками, це дозволить за умови належного використання природно-ресурсного
потенціалу майже вдвічі збільшити обсяги виробництва аграрної продукції", повідомив М. Присяжнюк.
Ще одне завдання, над яким зараз працює МінАПіП, розвиток вітчизняного
машинобудування. Нещодавно вийшов Указ Президента, який передбачає координацію
розвитку сільського машинобудування МінАПіП України. "Ми створили спільну
координаційну раду при Міністерстві, до якої входять Американська торгова палата,
Європейська бізнес-асоціація, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та
розвитку. І я переконаний, що разом ми знайдемо кращу відповідь і на це питання", зазначив міністр.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
23.09.2011
Україна домовилася про збільшення квоти на експорт аграрної продукції в
рамках ЗВТ з ЄС
Україні вдалося домогтися істотного збільшення квот на експорт аграрної
продукції в рамках створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським союзом. Про
це 22 вересня 2011 заявив міністр аграрної політики і продовольства України М.
Присяжнюк.
За його словами, перший віце-прем'єр А. Клюєв, який у середу повернувся з
Брюсселя, де перебував в рамках чергового раунду переговорів з ЄС щодо створення
ЗВТ, в телефонному режимі повідомив про прогрес у цьому питанні.
Влада України сподівається до кінця поточного року підписати з ЄС угоду про
асоціацію та створення зони вільної торгівлі. У той же час, переговори про створення
ЗВТ затягувалися, зокрема, через те, що Україну не влаштовували квоти, що
виділяються Євросоюзом на аграрну продукцію.
"В аграрному секторі ми досягли досить позитивних результатів - практично за
всіма видами продукції збільшили квоти в 2-4 рази", - повідомив М. Присяжнюк.
Він додав, що квоти збільшено по зернових, кукурудзі, спирту, м'ясу та цукру.
За його словами, на сьогоднішній день Україну фактично задовольняє рівень
квот, на який вдалося вийти в результаті переговорів, і якщо процес підписання угоди
про асоціацію не буде затягуватися, Київ готовий на даний момент зупинитися на
цьому рівні.
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М. Присяжнюк також відзначив, що за перше півріччя поточного року Україна
вперше за 20 років досягла позитивного балансу з імпорту-експорту
сільськогосподарської продукції з Євросоюзом. "Це говорить про те, що сьогодні для
нас відкривається європейський ринок", - підсумував міністр.
«РИАНовости»
23.09.2011
МінАПіП України не має наміру вводити мита на експорт зерна в 2012 р.
Міністерство аграрної політики і продовольства України не очікує введення мит
на експорт зерна в 2012 р. Про це 22 вересня 2011 заявив глава відомства Микола
Присяжнюк.
Україна після скасування експортних квот з 1 липня ц.р. ввела експортні мита на
зерно. МінАПіП наполягає на їх відміні. Відомство аргументує свою позицію тим, що
дія мит негативно впливає на експортний потенціал України, через що Україна уступає
зовнішні ринки Росії. Раніше в Мінекономрозвитку України прогнозували, що дії
експортних мит на українське зерно, яке має закінчитися 1 січня 2012 р., може бути
продовжено і в наступному році.
"Їх (мита на зерно - ред.) поки ще не прийняли на наступний рік, так що, я
думаю, і не приймуть", - сказав М. Присяжнюк.
МінАПіП прогнозує обсяг експорту зернових в 2011/12 МР на рівні 24 млн. т
зерна. Прогноз урожаю зернових 52-53 млн. т.
«РИАНовости»
23.09.2011
ВР України внесла зміни в закон про землеустрій
Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення зміни до статті 28 Закону
України "Про землеустрій" щодо скорочення терміну складання документації із
землеустрою". За дане рішення проголосувало 243 з 351 народного депутата,
зареєстрованого у сесійній залі.
Законом передбачено, що максимальний термін складання документації із
землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
22.09.2011
На 2012 р. Уряд України передбачив для АПК 40 млрд. грн. – Мінфін
Уряд України збільшив у 2012 р. державну підтримку агропромислового
комплексу України на 3,9 млрд. грн. Про це розповів під час розгляду бюджету у
Верховній Раді міністр фінансів Ф. Ярошенко.
"У бюджеті 2012 р. буде збільшена державна підтримка розвитку
агропромислового комплексу практично на 3,9 млрд. грн. І вона становитиме майже 40
млрд. грн.", - повідомив міністр.
«УНН»
22.09.2011
ВР Україна відмовилася збільшити підтримку АПК на 5 млрд. грн.
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Верховна Рада України 21 вересня 2011 р. не прийняла законопроект, який
передбачає збільшення майже на 5 млрд. грн. витрат МінАПіП в 2011 р. на підтримку
агропромислового комплексу. За ухвалення проекту № 8653 проголосували 111
народних депутатів при необхідній кількості 226. Про це повідомляється на сайті ВР.
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Законопроект пропонує в Законі України "Про Державний бюджет на 2011 рік"
збільшити на 4926 416,5 тис. грн. витрати Апарату Міністерства аграрної політики
України.
Кошти передбачається спрямувати:
• на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
• тваринницьку дотацію та підтримку виробництва продукції рослинництва;
• фінансову підтримку підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів;
• часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва та відновлення бюджетних програм з фінансової підтримки
агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних
умовах, фінансової підтримки фермерських господарств за рахунок додаткових
надходжень від податку на додану вартість на товари внутрішнього виробництва з
одночасним відповідним коригуванням доходів і витрат Державного бюджету, в тому
числі - його загального фонду.
Виступаючи на засіданні ВР, народний депутат України від Блоку Литвина В.
Баранов запропонував відхилити цей законопроект. Він нагадав, що поряд з тим, що
витрати МінАПіП пропонується збільшити майже на 5 млрд. грн., передбачається
збільшити доходи держбюджету на цю ж суму за рахунок надходжень від податку на
додану вартість з вироблених в Україні товарів.
За його словами, авторами законопроекту, в порушення вимог частини першої
статті 27 Бюджетного кодексу та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради,
не надано фінансово-економічне обгрунтування щодо збільшення обсягу видатків
державного бюджету. "Законопроект містить помилки та неузгодженості, вимагає
уточнення бюджетних показників відповідно до частини діючої редакції Закону про
Державний бюджет на цей рік з урахуванням внесених законами до нього змін.
Прийняття законопроекту у запропонованій редакції призведе до розбалансування
показників Державного бюджету, що є порушенням конституційних принципів
формування бюджету ", - зазначив нардеп.
За його словами, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної
Ради зазначає, що для прийняття зваженого рішення щодо проекту необхідно отримати
відповідний висновок уряду, а Міністерство фінансів не підтримує прийняття
законопроекту і відзначає відсутність реальних фінансових ресурсів для його реалізації.
«ЛIГАБiзнесIнформ»
20.09.2011
ВР України спробує зняти мито на експорт зерна

Випуск
№61 (50)
3 жовтня
2011 року

Депутати-аграрії будуть намагатися внести законопроект до парламенту про
зняття мит на експорт зерна. Про це сказав народний депутат України, член фракції
Народної партії, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин С. Терещук.
"Мита - це те, що не потрібно сьогодні робити в Україні. Ми, збираючи якісь
невеликі кошти за рахунок мита для міністерства фінансів або для бюджету, втрачаємо
наші ринки. Це дуже негативно відбивається на експорті продукції. Ніші завоювати у
світі дуже важко, а втратити їх дуже легко ", - зазначив політик.
Депутат підкреслив, що був категорично проти введення експортних мит на
зернові. "Я стою на тому, що нам не потрібно робити ніяких обмежень. Якщо держава
не може стимулювати експорт хоча б частковим відшкодуванням ПДВ, то хоча б у цій
ситуації не шкодила б, не створювала б якихось перешкод", - сказав він.
С. Терещук відзначив, що парламентарії вноситимуть законопроект про
скасування експортних мит на зерно. За словами політика, мито дуже шкодить,
зокрема, тим, що аграрії втрачають свою нішу на світовому ринку зерна. "Будемо
робити все, щоб скасувати ці мита. Парламент повинен зняти мита", - підкреслив він.
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Парламентарій уточнив, що трейдер в будь-якому випадку отримає свій
прибуток. А введення мита лягає на плечі виробників сільськогосподарської продукції.
"Ми, депутати-аграрії, постараємося внести законопроект, щоб зняти мита на вивіз
зернової продукції", - резюмував С. Терещук.
Довідка: Верховна Рада Україна 19 травня 2011 прийняла Закон "Про внесення
змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного)
мита на деякі види зернових культур". Законом вводиться до кінця року вивізне мито
від 9 до 14% на зернові культури.
Так, 10 червня ц.р. В. Янукович підписав Закон України про введення
експортного мита на зерно.
«Дело»
16.09.2011
Президент України доручив забезпечити гідні умови зберігання 50 млн. т урожаю
зернових культур
Президент України В. Янукович доручив забезпечити зберігання врожаю
зернових, який в 2011 р. прогнозується на рівні більше 50 млн. т. Таке доручення В.
Янукович озвучив на зустрічі з представниками центральної та місцевої влади.
"Я сподіваюся, що цього року врожай зернових в Україні очікується на рівні, ми
вже можемо сміливо сказати, понад 50 млн. т, що є одним з найкращих показників за
останні роки. Однак зібрати урожай - це лише половина справи. Ми це з вами добре
знаємо. Найголовніше - забезпечити його належне зберігання і створити сприятливі
умови для реалізації надлишків зерна за прийнятними цінами ", - зазначив президент.
За його словами, сьогодні складається ситуація, коли Україні, яка намагається
вийти у світові лідери виробників сільськогосподарської продукції і здатна виростити
значні врожаї, не має, де його зберігати. "Тому я вимагаю вжити невідкладних заходів
для забезпечення зберігання врожаю та розробити комплексну програму модернізації
елеваторного господарства країни", - сказав глава держави.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
16.09.2011
На підтримку АПК з держбюджету виділено 7 млрд. грн. з 13 млрд. грн.
передбачених - В. Янукович
На підтримку підприємств АПК з державного бюджету виділено 7 млрд. грн. з
13 млрд. грн, передбачених бюджетом 2011 р., але регіони з запізненням освоюють
надані державою кошти. Про це на зустрічі з представниками центральної та місцевої
влади заявив Президент України В. Янукович.
"Цього року на підтримку підприємств АПК в державному бюджеті передбачено
майже 13 млрд. грн., з яких сьогодні вже виділено понад 7 млрд. грн., що в 4,2 рази
більше, ніж у минулому році. Кошти направлені в регіони, але освоєння їх на місцях
йде, на мою думку, занадто повільно ", - сказав президент.
На думку В. Януковича, наступне засідання ради регіонів має бути присвячено
практичним питанням підготовки земельної реформи та обговоренню завдань
національної аграрної політики.
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
№61 (50)
3 жовтня
2011 року

- 21 -

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

16.09.2011
ВР Україна розгляне законопроект про скасування ПДВ при ввезенні племінної
худоби
ВРУ має намір розглянути законопроект № 9149 від 13.09.2011 р. "Про внесення
змін до статті 197 Податкового кодексу України" щодо підтримки розвитку племінної
справи у тваринництві.
Даним документом пропонується звільнити від оподаткування (ПДВ) операції з
ввезення суб'єктами господарської діяльності на територію Україну племінної худоби
та племінних (генетичних) ресурсів (згідно УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102
10 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10).
Головною метою прийняття законопроекту № 9149 є створення умов для
підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності тваринництва
шляхом раціонального використання ввезених на митну територію України
чистопородних племінних тварин і племінних (генетичних) ресурсів, для поліпшення
генетичної якості тварин.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
15.09.2011
МінАПіП України підвищило інтервенційні ціни на вершкове масло і ввело на
просо, овес і горох
Міністерство аграрної політики і продовольства України підвищило мінімальні
та максимальні інтервенційні ціни на вершкове масло на 13-15,4% і встановило їх для
проса, вівса та гороху.
Згідно з відповідним наказом МінАПіП, зареєстрованому Міністерством юстиції
7 вересня, мінімальна інтервенційна ціна на вершкове масло підвищена з 42 тис. грн./т
о 48,5 тис. грн./т максимальна - з 50 тис. грн./т до 56,5 тис. грн /тонна.
Документ також встановлює мінімальну інтервенційну ціну на горох 1-го класу
2,94 тис. грн. /т максимальну - 3,48 тис. грн. /т 2-го класу - 2,68 тис. грн. /т і 3 , 22 тис.
грн. / т, 3-го класу - 2,41 тис. грн. / т і 2,95 тис. грн. / т відповідно.
На овес мінімальні ціни коливаються від 2,2 тис. грн./т до 2,64 тис. грн./т,
максимальні - від 2,64 тис. грн./т до 3,08 тис. грн./т в залежності від класу, на просо мінімальні від 2,5 тис. грн. до 2,75 тис. грн./т, максимальні - від 3 тис. грн./т до 3,25 тис.
грн /тонна.
Як повідомлялося, уряд щорічно визначає перелік об'єктів державного цінового
регулювання, закупівлю або реалізацію яких залежно від ситуації на ринку здійснює
Аграрний фонд. На об'єкти держрегулювання встановлюються мінімальні та
максимальні інтервенційні ціни, які служать індикатором для здійснення Аграрним
фондом фінансових і товарних інтервенцій.
На 2011/12 МР в перелік об'єктів державного цінового регулювання увійшли
тверда і м'яка пшениця, зерно суміші пшениці та жита (меслин), жито озиме та яре,
ячмінь, горох, просо, овес, пшеничне і житнє борошно, кукурудза, буряковий цукорпісок, гречка, сухе молоко і вершкове масло.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
15.09.2011
МінАПіП виступає проти введення мінімального терміну оренди землі с/г
призначення
Випуск
№61 (50)
3 жовтня
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Міністр аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюк виступає
проти введення обмежень мінімального терміну здачі в оренду землі
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сільськогосподарського призначення. Про це він заявив 14 вересня 2011 в ході
засідання парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.
"Обмеження оренди землі терміном мінімум на 20 років. Я не є прихильником
(цього обмеження). Я вважаю, що цього обмеження не повинно взагалі бути. Ми не
можемо обмежити оренду, тому що якщо я хочу на рік взяти оренду, я можу це
зробити. А максимально ми вводимо обмеження на 49 років ", - сказав М. Присяжнюк.
Інформаційна компанія" ПроАгро "
15.09.2011
Президент України видав указ про внесення змін до Положення про МінАПіП
Президент України В. Янукович з метою оптимізації функцій Міністерства
аграрної політики і продовольства України видав Указ про внесення змін до
Положення про Міністерство аграрної політики і продовольства України. Указ №
915/2011 від 14 вересня 2011 оприлюднений на сайті глави держави.
Згідно з документом, до Положення про Міністерство аграрної політики і
продовольства України, затверджене Указом Президента України № 500 від 23 квітня
2011 р., вносяться наступні зміни.
Абзац третій пункту 3 після слів "(далі - галузі агропромислового виробництва)"
доповнюється словами "інженерно-технічного забезпечення агропромислового
комплексу та сільськогосподарського машинобудування".
Таким чином, третій абзац пункту 3 "Основними завданнями Мінагрополітики
України є формування та забезпечення реалізації:" виглядатиме наступним чином:
"державної політики в сферах сільського господарства, тваринництва, садівництва,
насінництва, розсадництва, виноградарства, харчової та переробної промисловості (далі
- галузі агропромислового виробництва), інженерно-технічного забезпечення
агропромислового
комплексу
та
сільськогосподарського
машинобудування,
сільськогосподарської дорадчої діяльності ".
Також підпункт 4 пункту 4 після слів "агропромислового виробництва"
доповнюється словами "розвиток сільськогосподарського машинобудування". Таким
чином, у пункті 4 "Мінагрополітики України відповідно до покладених на нього
завдань:" підпункт 4 слід читати: "вживає заходів, спрямованих на технікотехнологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, розвиток
машинобудування,
енергозбереження,
координацію
сільськогосподарського
інноваційних проектів".
Кабінет Міністрів України в місячний термін повинен привести свої рішення у
відповідність із цим Указом. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
«УНІАН»
13.09.2011
У МінАПіП України створена робоча група для доопрацювання законопроекту
"Про ринок земель"
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На робочій зустрічі керівництва Міністерства аграрної політики і продовольства
України з представниками вітчизняних агрохолдингів було прийнято рішення про
створення робочої групи, до складу якої увійдуть чиновники і сільгоспвиробники,
повідомляє прес-служба уряду.
"Ця зустріч з керівниками агрохолдингів відбулася вже вдруге. Вона мала
виключно практичний характер і проводилась з метою внесення пропозицій і зауважень
до законопроекту "Про ринок земель", щоб він був дійсно практичний і ефективний", зазначив міністр аграрної політики і продовольства Україні М. Присяжнюк.
Учасники зустрічі обговорили близько десяти найважливіших статей
законопроекту і пропозицій до них. Зокрема, щодо першочергового права на придбання
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земельної ділянки, декларування доходів покупців, 1% збору на розвиток сільських
територій і т.д.
За результатами зустрічі було прийнято рішення про створення робочої групи
для ефективного доопрацювання законопроекту "Про ринок земель", в яку увійдуть
також представники Державного агентства земельних ресурсів України та
представники компаній - потужних сільгоспвиробників України.
«РБК-Україна»
09.09.2011
Аграрний фонд України буде скуповувати гречку для запобігання падінню цін
Аграрний фонд України буде скуповувати гречку для запобігання падінню цін
на гречку. Про це 8 вересня 2011 повідомив на прес-конференції міністр аграрної
політики і продовольства М. Присяжнюк.
"Цього року виробництво гречки більше, ніж споживання. І Аграрний фонд
сьогодні буде скуповувати певну кількість гречки, щоб не було різкого падіння ціни", зазначив він.
За словами глави МінАПіП, ціни на ринку гречки вже знижуються. "На ринок
почало надходити зерно нового врожаю. Ми очікуємо, що в цілому надійде понад 280
тис. т, чого буде цілком достатньо для задоволення внутрішніх потреб", - зазначив М.
Присяжнюк.
За його словами, також приймається ряд заходів для стабілізації ситуації на
ринку молока та молокопродуктів.
Як повідомлялося раніше, Міністерство аграрної політики і продовольства
України прогнозує зниження цін на гречану крупу нового врожаю до 12-14 грн. / кг у
роздробі.
«УНІАН»
07.09.2011 ВРУ визначила механізм контролю продукції, що містить ГМО
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про внесення змін до
Закону "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".
Так, законопроектом № 8494 пропонується ввести процедуру відстеження в
обороті продукції, яка містить ГМО або отримана з їх використанням. Відстеження має
здійснюватися шляхом декларування такої продукції суб'єктами господарської
діяльності, які вперше вводять її в обіг, а також передачі копії відповідної декларації
при кожній операції з передачі відповідної продукції. Зазначені документи (декларація,
її копія), а також інші відповідні документації суб'єкти господарської діяльності
зобов'язані зберігати протягом п'яти років.
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
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4. ПОДІЇ ІРАР
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ІРАР повний розуміння того, що розвиток аграрних ринків має значний вплив
на розвиток сільських територій. 15-16 вересня 2011 у Києві пройшла конференція
«Комплексні підходи до розвитку сільських територій. Кооперація і партнерство.», участь у
підготовці та проведенні якої приймали заступник директора ІРАР Корінець Р.Я., експерти
ІРАР Осташко Т.О., Протченко О.О.
Далі подаємо прес-реліз за результатами конференції, передрук якого іншими
виданнями вітається.

Програма розвитку ООН
Програма розвитку та інтеграції Криму

Програма розвитку та інтеграції Криму
Програми розвитку ООН (ПРІК ПРООН)
вул. Плотинна 9, 4-й поверх
Сімферополь, 95007 Україна
Телефон: +38 (0652) 248-002
Факс: +38 (0652) 248-011
E-mail: info@undp.crimea.
http://www.undp.crimea.ua

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
Відповідь на це запитання шукали і знаходили 15-16 вересня 2011 учасники
конференції «Комплексні підходи до розвитку сільських територій. Кооперація і партнерство.»,
що організували у Києві Міністерство аграрної політики та продовольства України і Програма
розвитку та інтеграції Криму Програми розвитку ООН (ПРІК ПРООН).
Представники центральних і місцевих органів влади, органів місцевого
самоврядування, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, міжнародних організацій
і програм, громадянського суспільства, науковці, міжнародні та національні експерти мали
можливість ознайомитися з досвідом роботи ПРІК ПРООН щодо запровадження підходів
сталого соціально-економічного розвитку сільських територій на основі сільськогосподарської
кооперації та партнерства у Криму та обговорити можливість його використання в Україні.
Доповіді пленарного засідання охоплювали широкий спектр питань сільського
розвитку.
У ключовій доповіді Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
державну політику сталого розвитку сільських територій та механізми її реалізації», йшлося
про діяльність органів влади, спрямовану на запровадження такої політики.
Найгострішими проблемами сьогоднішнього села - безробіття, трудова міграція
селян та руйнування соціальної інфраструктури в сільській місцевості. Системні кризові явища
та занепад сільських територій призводять до зниження рівня життя сільського населення,
зменшення обсягів сільськогосподарського виробництва, що загрожує продовольчій безпеці
держави. Ще одна важлива проблема – втрата довіри, соціального капіталу. Але всі проблеми
можна вирішити, якщо до справи відродження та розбудови села підходити системно,
комплексно. І це підтверджено світовою практикою. Таким був в лейтмотив доповідей «Rural
development - In search of sustainability» Керівника Представництва ПРООН у Криму Аделін
Гоне, «Про запровадження підходів міжнародних програм (ПРІК ПРООН) щодо соціальноекономічного розвитку сільських територій в програмну діяльність регіональних і місцевих
органів влади» координатора ПРІК ПРООН Айдера Сеїтосманова.
Про встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом
інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі,
говорила Молдаван Любов Василівна - головний науковий співробітник Інститут економіки та
прогнозування НАН України.
Надзвичайно цікавим і корисним для українських учасників конференції був виступ
фахівця з Литви Юлюса Раманаускаса «Європейський досвід (на приклади Литви)
комплексного соціально-економічного розвитку сільських територій. Принципи. Підходи.
Механізми. Проблеми. Результати (соціальні та економічні)».
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У конференції приймали участь сільські голови, чию позицію щодо підвищення
можливостей сільрад у розвитку сільських територій виклав Заступник Голови Правління
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Вельчинський.
На думку віце-президент НАН України, директора Державної установи "Інститут
економіки та прогнозування НАН України" Валерія Геєця та завідувача Відділу цього ж
Інституту Олени Бородіної сьогодні вкрай необхідна модернізація аграрної політики з акцентом
на сільський розвиток, який слід розглядати як цілеспрямовану зміну всіх найважливіших
факторів, що визначають прогрес на селі (економічних, екологічних, демографічних,
соціальних, культурних, побутових, інституційних та ін.), у напрямку зростання рівня і якості
життя сільського населення «Ринковій економіці – так! Ринковому суспільству – ні!» - ось
ключ до політики сільського розвитку. Модель Сільського розвитку на базі громад – це
неієрархічна модель в якій розвиток планується, здійснюється і контролюється самими
громадами.
Створення інститутів, які формують єдність громади, формування місцевих активів,
що збільшує можливості членів громад у підвищенні рівня життя – ось шлях сільського
розвитку. І це підтверджується практикою ПРІК ПРООН.
На думку науковців, надмірна концентрація влади - основна перешкода саморозвитку
сільських громад. Внутрішня структура самоуправління у сільських громадах не
трансформована
з
адміністративно
домінуючого
підходу
до
демократичного
(децентралізованого).
Працюючи у секціях «Сільські території: політика і право», «Розвиток
сільгоспкооперації як шлях подолання бідності на селі», «Моделі розвитку сільських
територій»,
«Ефективна
організація
комунальних
послуг
у
сільській
місцевості. Децентралізація чи централізація?», учасники конференції розробили рекомендації
для органів влади, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства
із впровадження елементів сталого розвитку сільських територій.
Зважаючи на ситуацію, що склалася в українському селі, учасники конференції
зійшлися на необхідності запровадження політики сталого розвитку сільських територій. І
головне, учасники конференції зійшлися на тому, що проблеми сільського розвитку мають
міждисциплінарний характер, а отже торкаються всіх секторів економіки, органів управління та
самоврядування. Їх вирішення потребує злагоджених зусиль та певної інституційної системи:
законодавства, політичних заходів, створення спеціалізованих установ.
Одним із головних напрямків діяльності ПРІК ПРООН з розвитку сільських
територій було «пробудження» громади, її можливостей, їх активізація через самоорганізацію,
розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. За підтримки ПРІК ПРООН у Криму
було створено лише за кілька років 33 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (це 2/3
таких кооперативів Криму або близько 7% в України загалом). Досвід такої роботи знайшов
відображення у посібнику «Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: становлення та
розвиток (на прикладі АР Крим)», презентація якого відбулася під час конференції.
В рамках конференції відбулося нагородження учасників конференції, чия
професійна діяльність сприяла розвитку сільських територій в АРК. Міністерство аграрної
політики та продовольства України, Міністерство аграрної політики та продовольства АР Крим
високо оцінили діяльність ПРІК ПРООН та нагородили Програму та її лідерів відзнаками
Міністерства. Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України,
ПРІК ПРООН теж відзначили своїми нагородами найбільш активних учасників сільського
кооперативного руху Криму.
Додаткова інформація:
за тел. (0652) 24-80-02, 24-81-11, +380955021481,
e-mail bakhtile@undp.crimea.ua
Прес-служба ПРІК ПРООН
Програма розвитку та інтеграції Криму Програми розвитку ООН (ПРІК ПРООН) – це спільна ініціатива 14-ти
країн і міжнародних агентств розвитку. Спираючись на досвід і знання своїх партнерів, Програма впроваджує
інтегрований стратегічний підхід, допомагаючи жителям і уряду Криму в пошуку рішень для сучасних проблем
розвитку регіону.
Допомога з боку партнерів Програми охоплює як значні фінансові кошти, так і технічну та експертну підтримку.
Численні візити експертів партнерських агентств допомогли розробити і сформувати ті підходи, які застосовує
ПРІК ПРООН у своїй роботі. Програма розвитку ООН, в свою чергу, надає свої знання та досвід для оптимального
виконування завдань і втілення в життя спільної ініціативи від імені міжнародних партнерів.
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ПРІК ПРООН – це приклад того, як тісна координація зусиль донорів у межах спільної програми дає можливість
досягти значних довгострокових результатів, успішно співпрацювати з органами влади, при цьому скорочуючи
адміністративні витрати. Зокрема, єдина загальна стратегія, що її застосовує у своїй роботі ПРІК ПРООН
незалежно від джерела фінансування, створила критичну масу успішних прикладів реалізації проектів, які не могли
залишитися поза полем зору вищих керівників Автономної Республіки Крим. Це дозволило також досягти високого
рівня довіри в відносинах як з людьми, так і з владою, і забезпечити вплив Програми в сфері розробки галузевої
політики і стратегічного планування.
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