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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
У К А З 

від 5 жовтня 2011 року № 965/2011 
Про внесення зміни до Положення про Державне агентство земельних ресурсів 

України 
  

1. Внести  до  пункту  4  Положення  про  Державне  агентство земельних  
ресурсів  України,  затвердженого   Указом   Президента України від 8 квітня 2011 року 
№ 445, зміну, виклавши підпункт 17 у такій редакції:  
 

"17) здійснює  державну  реєстрацію  земельних   ділянок   та обмежень у їх 
використанні".  
 

2. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2012 року.  
  http://www.president.gov.ua/ 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

У К А З 
від 19 жовтня 2011 року № 991/2011 

Про звільнення М. Пацюка з посади заступника Голови Державного комітету 
ветеринарної медицини України 

  
Звільнити ПАЦЮКА Миколу Васильовича з посади  заступника Голови 

Державного   комітету   ветеринарної    медицини    України  відповідно  до  пункту 1 
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.  

  http://www.president.gov.ua/ 
 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ЗАКОН    

від  7 жовтня 2011 року № 3906 
Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових 
культур" 

 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  

 
1. Розділ II Закону України від 19 травня 2011 року № 3387-VI "Про внесення 

змін до Податкового кодексу  України  та про  ставки  вивізного  (експортного)  мита на 
деякі види зернових  культур" викласти у такій редакції:  
 

"II. Затвердити  ставки  вивізного  (експортного)   мита   на ячмінь:  
 

Код товару   згідно з    
УКТ ЗЕД 

Опис товару згідно з 
УКТ ЗЕД 

 

Ставка вивізного  
(експортного) мита       у 
відсотках до митної       
вартості товару 

1003 00 90 00 Ячмінь 14 відсотків, але не менш як 23 
євро за 1 тонну 
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З дня набрання чинності цим Законом товари, зазначені у цьому розділі,  
вилучаються  з  режиму  вільної  торгівлі  з  іноземними державами,  про  що  Кабінет  
Міністрів  України  у місячний строк інформує іноземні держави".  
 

2. Цей Закон набирає чинності з дня,  наступного за днем його  опублікування.  
  http://zakon1.rada.gov.ua 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 
від 7 жовтня 2011 року № 3907 

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону 
України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування 

для агропромислового комплексу" 
  

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
 

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до  Закону  
України  "Про   стимулювання   розвитку   вітчизняного машинобудування для 
агропромислового комплексу" (реєстр.  N 8764), поданий народними депутатами 
України Прасоловим І.М., Ткачем Р.В.  
  

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики    та    
земельних   відносин   доопрацювати   зазначений законопроект з урахуванням 
зауважень і пропозицій суб'єктів  права законодавчої  ініціативи  та внести його на 
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.  

 http://zakon1.rada.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 5 жовтня 2011 р. № 1031 
Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються 

через митний кордон України 
  

Відповідно до  статті  27  Митного кодексу України, статті 20 Закону України  
"Про  охорону  навколишнього  природного середовища",  статей  44,  45  Закону  
України "Про безпечність та якість харчових продуктів", статті 38 Закону України "Про 
карантин рослин", статті 18 Закону України "Про ветеринарну медицину "Кабінет  
Міністрів  України  п о с т а н о в л я є:  

 
1. Затвердити   перелік  товарів,  що  підлягають  державному контролю  (у  тому  

числі  у  формі  попереднього  документального контролю)  у  разі  переміщення  їх  
через  митний кордон України, згідно з додатком.  

 
2. Установити, що:  
1) державний контроль товарів здійснюється посадовими особами 

контролюючих  органів у зонах митного контролю на митній території України (крім 
пунктів пропуску через державний кордон  України)  у разі,  коли  в  пункті  пропуску  
такі  види  контролю зазначеними органами не завершено;  

2) санітарно-епідеміологічному  контролю  підлягають  товари, зазначені  в  
переліку,  що  вивозяться  за  межі митної території України, у разі, коли цього вимагає 
країна-імпортер;  

3) санітарно-епідеміологічному контролю (у тому числі у формі  
попереднього  документального контролю) не підлягають такі товари,  



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 4 - 

 
 
 

Випуск 
№62 (51) 

4 листопада 
2011 року 

зазначені в переліку:  
пестициди і  агрохімікати,   дезінфекційні   засоби,   вироби медичного 

призначення, які зареєстровано в Україні;  
зразки для   проведення  наукових,  лабораторних  досліджень, державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи, тестування;  
транспортні засоби в кількості однієї одиниці,  що  надходять на  адресу  

головних  управлінь  (управлінь)  праці та соціального захисту населення обласних,  
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;  

транспортні засоби в кількості однієї одиниці, що отримуються фізичними 
особами;  

товари, що переміщуються через митний кордон України в режимі тимчасового 
ввезення (вивезення);  

товари, що  переміщуються  через  митний  кордон  України  як інвестиції до 
статутного фонду  суб'єктів  господарювання  або  на підставі договорів про спільну 
інвестиційну діяльність;  

товари, що  ввозяться  як  комплектний  об'єкт  (за наявності договору   між   
власником   товару   та    установою    Державної санітарно-епідеміологічної служби);  

міжнародна технічна допомога;  
товари, призначені   для  демонстрації  або  використання  на виставках;  
товари, що переміщуються через митний кордон України у режимі реімпорту, 

реекспорту;  
матеріали для реклами;  
реквізити для   проведення  зйомок  кінофільмів,  театральних вистав та 

аналогічних заходів;  
товари, призначені    для     користування     дипломатичними представництвами;  
товари, що   переміщуються  через  митний  кордон  України  у міжнародних   

експрес-відправленнях   або   міжнародних   поштових відправленнях;  
давальницька сировина  для  використання у виробленні готової продукції - 

одягу,  додаткових речей до одягу (товарні групи 61  і 62,  товарні  позиції  6301-6307  
згідно  з  УКТЗЕД);  

взуття, гетрів та аналогічних виробів, їх частин (товарна група 64 згідно  з  
УКТЗЕД)  (  2371в-14  );  головних  уборів та їх частин (товарна група 65 згідно з 
УКТЗЕД);  

частини та приладдя;  
насіннєвий, садивний матеріал,  квіти, декоративні рослини за наявності  

сертифікатів  про відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними 
речовинами, виданих країною-виробником;  

4) екологічному контролю (у тому числі у  формі  попереднього 
документального  контролю) не підлягають такі товари,  зазначені в переліку:  

товари, що  використовуються  під  час  ліквідації  наслідків надзвичайних 
ситуацій;  

товари, що переміщуються трубопровідним транспортом;  
5) радіологічному контролю підлягають товари груп 1-97 згідно з  УКТЗЕД 

(крім електроенергії -  код  товару  згідно  з  УКТЗЕД  2716  00  00  00 та   товарів,   що   
переміщуються   трубопровідним транспортом).  

Радіологічний контроль   товарів   і   транспортних   засобів здійснюється один 
раз:  

у разі ввезення  на  митну  територію  України  -  у  пунктах пропуску через 
державний кордон України (пунктах ввезення на митну територію України);  

у разі вивезення за межі митної території України - в  митних органах 
відправлення або у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах 
вивезення за межі митної території України);  
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у разі транзиту - у пунктах пропуску через  державний  кордон України (пунктах 
ввезення на митну територію України).  

 
3. Державній    митній    службі,   Адміністрації   Державної прикордонної 

служби,  Міністерству охорони здоров'я,  Міністерству аграрної  політики та 
продовольства,  Міністерству інфраструктури, Міністерству екології та природних 
ресурсів, Міністерству культури привести власні акти у відповідність з цією 
постановою.  

 
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.  
 
ПЕРЕЛІК товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі 

попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон 
України дивіться на сайті. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 
від 20 жовтня 2011 р. № 1089 

Деякі питання виконання пункту 327 Звіту Робочої групи з розгляду заявки 
України про вступ до Світової організації торгівлі 

  
З метою  забезпечення  виконання  зобов'язань  України  перед Світовою організацією 
торгівлі,  що визначені  пунктом  327  Звіту Робочої групи   з   розгляду   заявки   
України   про   вступ   до Світової  організації  торгівлі ( 981_c62 ),   
Кабінет    Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
1. Державній  санітарно-епідеміологічній  службі та Державній ветеринарній  та  
фітосанітарній  службі  до  прийняття  згідно  з частиною першою статті 8 Закону 
України "Про безпечність та якість харчових продуктів" відповідних  рішень  
забезпечити застосування   встановлених   Комісією   з   Кодексу  Аліментаріус 
нормативів щодо:  
 
максимальних меж   залишків   пестицидів   та    ветеринарних препаратів для харчових 
продуктів;  
 
рівнів включень  або  максимальних  рівнів  вмісту у харчових продуктах  
забруднюючих  речовин,  харчових  добавок,   допоміжних матеріалів для переробки.  
 
2. Національній комісії з Кодексу аліментаріус забезпечити до 1  січня  2012  р.  
розміщення  на  своєму  офіційному   веб-сайті нормативів  Комісії з Кодексу 
Аліментаріус,  зазначених у пункті 1 цієї постанови.  
 
3. Установити,  що  у   разі,   коли   Комісією   з   Кодексу Аліментаріус  не встановлено 
нормативи,  зазначені в пункті 1 цієї постанови,  або  такі  нормативи   встановлюють   
рівень   захисту споживачів  менший,  ніж  визначений  національним законодавством, 
застосовуються нормативи, встановлені національним законодавством.  
 
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року. 

http://www.kmu.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А 

від 20 жовтня 2011 р. № 1091 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 серпня 2010 р. № 794 
  
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
Внести до  постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р.  №  794 

"Про   затвердження   Порядку використання   коштів,   передбачених  у  державному  
бюджеті  для здійснення  фінансової  підтримки   підприємств   агропромислового 
комплексу  через  механізм здешевлення кредитів" зміни, що додаються.  

 
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 серпня 2010 р. № 794  

 1. У назві  та  пункті  1  постанови  слова "підприємств агропромислового 
комплексу через механізм здешевлення кредитів"    замінити    словами     "суб'єктів     
господарювання агропромислового  комплексу через механізм здешевлення кредитів та 
компенсації лізингових платежів".  

2. У Порядку використання коштів,  передбачених у  державному бюджеті    для   
здійснення   фінансової   підтримки   підприємств агропромислового комплексу через  
механізм  здешевлення  кредитів, затвердженому зазначеною постановою:  

1) у   назві   Порядку  (  794-2010-п  )  слова  "підприємств агропромислового 
комплексу через  механізм  здешевлення  кредитів" замінити   словами   "суб'єктів   
господарювання  агропромислового комплексу  через  механізм  здешевлення  кредитів  
та  компенсації лізингових платежів";  

2) пункт 1 викласти в такій редакції:  
"1. Цей   Порядок   визначає  механізм  використання  коштів, передбачених у 

державному бюджеті  Мінагрополітики  для  часткової компенсації:  
відсоткової ставки      за      залученими     підприємствами агропромислового  

комплексу  у  банках  коротко-,   середньо-   та довгостроковими    кредитами    та    
позиками,    середньо-    та довгостроковими  кредитами  та  позиками   в   іноземній   
валюті, залученими  від  Міжнародної фінансової корпорації,  Європейського банку 
реконструкції  та  розвитку,  середньо-  та  довгостроковими кредитами   та   позиками,   
залученими  в  іноземній  валюті  від нерезидентів,  що  отримуються  позичальниками  
внаслідок  випуску нерезидентами середньо- та довгострокових облігацій на 
міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів позичальників у випуску з 
нерезидентом - емітентом облігацій, використаними на пріоритетні напрями розвитку 
агропромислового комплексу, та наданими кредитами з   реалізації  проектів  
енергозбереження  відповідно  до  Закону України "Про ратифікацію Кредитної угоди 
(Фінансування Української ЕСКО   (друга   фаза)   між   Україною   та   Європейським  
банком реконструкції та розвитку";  

лізингових платежів,  передбачивши у 2011 році  на  зазначені цілі до 100 млн. 
гривень.";  

3) доповнити  Порядок  (  794-2010-п  )  пунктом  3-1  такого змісту:  
"3-1. Компенсація  лізингових  платежів  надається  суб'єктам господарювання  

за  техніку  та  обладнання,  придбані  на  умовах фінансового лізингу згідно  з  
переліком,  визначеним  Міжвідомчою експертною  радою  з  питань  визначення 
пріоритетів у виробництві нової   техніки   та    обладнання    для    
сільськогосподарських товаровиробників   і   конкурсною  комісією  з  питань  
визначення пріоритетів забезпечення основними  фондами  сільськогосподарських 
товаровиробників на умовах фінансового лізингу за сплачені:  
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лізинговий платіж  в  обсязі  40  відсотків вартості предмета лізингу 
вітчизняного виробництва;  

комісійну винагороду лізингодавцю в розмірі півтори облікової ставки  
Національного банку,  що діє на дату нарахування відсотків за користування  
предметом  лізингу,   але   не   вище   розмірів, передбачених договорами фінансового 
лізингу.";  

4) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:  
"Компенсація лізингових  платежів  здійснюється  з 1 січня по 31 грудня  за  

договорами  фінансового   лізингу,   укладеними   в поточному році.";  
5) у пункті 5:  
абзац перший  після  слова  "позичальникам" доповнити словами "та 

лізингоодержувачам", а після слів "Пенсійним фондом України" - словами ", а також 
заборгованість по сплаті лізингових платежів";  

абзац другий  після  слів  "підтвердних документів" доповнити словами ", а 
лізингоодержувачем предмета лізингу";  

6) у пункті 6:  
перше речення  абзацу  першого  після  слів  "за   кредитами" доповнити   

словами  "та  лізинговими  платежами",  а  після  слів "здешевлення  кредитів"  -  
словами  "та  компенсації   лізингових платежів";  

абзац другий  після слів "за кредитами" доповнити словами "та лізинговими 
платежами";  

абзац третій після слів "за залученими  кредитами"  доповнити словами "та 
лізинговими платежами";  

7) абзац      четвертий      пункту      7     після     слів "підприємству-
позичальнику"      доповнити  словами  "та лізингоодержувачу";  

8) доповнити  Порядок пунктом  8-1  такого змісту:  
"8-1. Для участі в  конкурсі  на  отримання  права  часткової компенсації   

лізингових  платежів  лізингоодержувачі  подають  до конкурсних комісій заявку за 
встановленою  Мінагрополітики  формою та такі документи:  

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців;  

копія договору фінансового лізингу;  
копія акта приймання-передачі предмета лізингу;  
копія документа про реєстрацію предмета  лізингу  -  у  разі, коли така 

реєстрація передбачена законодавством;  
довідка про банківські реквізити лізингоодержувача;  
довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів 

(обов'язкових платежів);  
довідка про   відсутність   (наявність)   заборгованості    з лізингових платежів, 

надана лізингодавцем.";  
9) пункт  9  після  слів "за кредитами" доповнити словами "та лізинговими 

платежами";  
10) доповнити Порядок (  794-2010-п  )  пунктом  10-1  такого змісту:  
"10-1. Конкурсні       комісії       розглядають       подані лізингоодержувачами 

документи,  необхідні для отримання  права  на компенсацію, у порядку черговості їх 
реєстрації.  

У разі    відмови    в    наданні    права   на   компенсацію лізингоодержувачу 
надсилається у триденний строк  після  прийняття конкурсною  комісією  рішення  
письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.  

У разі  прийняття  позитивного  рішення   конкурсні   комісії визначають  річну 
суму компенсації для кожного лізингоодержувача в межах   строку   дії   договору   
фінансового   лізингу,   видають лізингоодержувачу  відповідну довідку та включають 
його до реєстру лізингоодержувачів,  які мають право на отримання  компенсації  за 
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лізинговими  платежами,  і  щомісяця  до  5  числа подають його до комісії 
Мінагрополітики.  Форми довідки та реєстру  затверджуються Мінагрополітики.";  

11) у пункті 12:  
доповнити пункт  після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:  
"Лізингоодержувачі, включені до реєстру,  які мають право  на отримання 

компенсації   за   лізинговими  платежами,  щомісяця  до 7 числа подають до 
Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної  Республіки  Крим,  
головних управлінь агропромислового розвитку   обласних   і   управління    
промисловості,    розвитку інфраструктури   та  агропромислового  комплексу  
Севастопольської міської держадміністрацій довідку,  видану лізингодавцем про  суму 
фактично   сплачених  лізингоодержувачем  лізингових  платежів  за відповідний 
період.".  

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;  
в абзаці шостому:  
перше речення після  слів  "залученими  кредитами"  доповнити словами  "та 

реєстр лізингоодержувачів із зазначенням сум фактично сплачених 
лізингоодержувачами лізингових платежів  за  відповідний період    з    визначенням   
суми,   що   підлягає   відшкодуванню лізингоодержувачу за рахунок бюджетних 
коштів";  

 у другому реченні слово "реєстру" замінити словом "реєстрів";  
12) абзац     перший      пункту      13      після      слів "підприємствами-

позичальниками"      доповнити     словами     "та лізингоодержувачами";  
13) у пункті 14:  
абзац другий викласти в такій редакції:  
"Операції, пов'язані  з   використанням   бюджетних   коштів, здійснюються   

відповідно  до  Порядку  обслуговування  державного бюджету  за  видатками  та  
операціями  з  надання  та  повернення кредитів, наданих    за    рахунок   коштів   
державного   бюджету,  затвердженого   в   установленому   законодавством  

порядку.";  
абзац п'ятий після слова  "позичальників"  доповнити  словами "та 

лізингоодержувачів";  
14) абзац   перший   пункту  15  після  слів  "за  кредитами" доповнити словами 

"та лізинговими платежами";  
15) у тексті  Порядку  слова  "підприємства агропромислового  комплексу"  в  

усіх  відмінках  замінити словами "суб'єкти    господарювання    агропромислового    
комплексу"    у відповідному відмінку. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А 

від 26 жовтня 2011 р. N 1076 
Про внесення зміни до пункту 6 Порядку видачі дозволу на ввезення на територію 
України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, 

біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, 
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів 

  
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
Внести зміну до пункту 6 Порядку видачі дозволу  на  ввезення на  територію  

України  тварин,  продуктів  тваринного походження, репродуктивного матеріалу,  
біологічних  продуктів,  патологічного матеріалу,  ветеринарних препаратів, 
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів,  затвердженого постановою 
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Кабінету  Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 652, виключивши абзац другий 
підпункту 11. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 26 жовтня 2011 р. № 1069-р 

Деякі питання наукових установ, що проводять оцінку ризику харчових продуктів 
  

Державному агентству   з   питань   науки,    інновацій    та інформатизації,   
Міністерству   охорони   здоров'я,  Міністерству аграрної політики та продовольства за 
участю Національної академії наук,  Національної академії медичних наук і 
Національної академії аграрних наук до 1 січня 2012 р.  визначити на конкурсних  
засадах наукові установи, що проводять оцінку ризику харчових продуктів, а також 
затвердити їх перелік. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2011 р. № 1038  
Про звільнення Кириченка В.А. з посади заступника голови Державної інспекції 

з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку 
   

Звільнити Кириченка Віктора Аркадійовича з посади  заступника голови 
Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу 
її ринку у  зв'язку  з переходом на іншу роботу.  

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 жовтня 2011 р. № 1041-р 
Про затвердження плану заходів з оптимізації мережі державних лабораторій, 

що здійснюють випробування для цілей державного контролю (нагляду) 
харчових продуктів 

  
1. Затвердити  план  заходів  з  оптимізації мережі державних лабораторій,  що  

здійснюють  випробування  для  цілей  державного контролю (нагляду) харчових 
продуктів, що додається.  

 
2. Органам,  відповідальним  за  виконання  затвердженого цим розпорядженням 

плану заходів,  подавати  щокварталу  до  15  числа наступного  місяця Міністерству 
аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання плану для її 
узагальнення і  подання до 30 числа зазначеного місяця Кабінетові Міністрів України.  

  
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з оптимізації мережі державних лабораторій, що здійснюють випробування для 
цілей державного контролю (нагляду) харчових продуктів 

 1. Проаналізувати результати діяльності відомчих лабораторій, що здійснюють 
випробування для цілей державного контролю (нагляду) харчових  продуктів (далі - 
лабораторії),  з урахуванням кількості та видів проведених протягом 2011 року 
лабораторних досліджень  та методів їх виконання.  

                              Мінагрополітики, МОЗ,  
                              Мінекономрозвитку.  
                              II квартал 2012 року.  
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2. Визначити перелік лабораторій, що підлягають реорганізації або ліквідації.  
                              Мінагрополітики, МОЗ,  
                              Мінекономрозвитку.  
                              III квартал 2012 року.  
 
3. Визначити  перелік  лабораторій,  яким  надається   статус референс-

лабораторій.  
                              Мінагрополітики, МОЗ,  
                              Мінекономрозвитку.  
                              IV квартал 2012 року.  
 
4. Затвердити переліки  методик  проведення  випробувань  для цілей  контролю  

(нагляду)  харчових  продуктів,  що  базуються на результатах аналізу потенційного 
ризику таких продуктів.  

                              Мінагрополітики, МОЗ,  
                              Мінекономрозвитку.  
                              IV квартал 2014 року.  
 
5. Забезпечити  проведення  акредитації лабораторій згідно із стандартом 

ISO/IEC 17025.  
 
                              Мінагрополітики, МОЗ,  
                              Національне агентство з акредитації.  
                              IV квартал 2015 року. 

http://www.kmu.gov.ua 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 жовтня 2011 р. № 1016 
Про звільнення Григоренко А.А. з посади заступника головного державного 

санітарного лікаря України 
  

Звільнити Григоренко Аллу Анатоліївну  з  посади заступника головного 
державного санітарного лікаря України  за власним бажанням. 

http://www.kmu.gov.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 
до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування 
для агропромислового комплексу» 
Номер, дата реєстрації: 8764/П від 05.10.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Постанову підписано (19.10.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законів України (щодо здійснення додаткових заходів по 
розвитку тваринництва)» 
Номер, дата реєстрації: 8789/П від 06.10.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Вручено для розгляду (06.10.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" 
Номер, дата реєстрації: 9023/П від 13.10.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Вручено для розгляду (18.10.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури 
розмежування земель державної та комунальної власності» 
Номер, дата реєстрації: 9104/П від 21.10.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Постанову прийнято 1.11.2011 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до пунктів 
14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо 
терміну на продаж земельних ділянок» 
Номер, дата реєстрації: 9104/П від 21.10.2011 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
Вручено для розгляду (1.11.2011) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
05.10.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства  України “ Про визнання таким, що втратив чинність наказ 
Міністерства аграрної політики України, Міністерства праці та соціальної 
політики України від 17.12.2003 № 452/335” 

 
 На виконання Закону України від 16.06.2011 № 3523-VI «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських 
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господарств» з метою запровадження прозорого механізму організації та проведення 
процедури створення фермерських господарств Мінагрополітики України розроблено 
проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної 
політики України, Міністерства праці та соціальної політики України від 17.12.2003 № 
452/335» 

 З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та 
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті  
Мінагрополітики України 5 жовтня 2011 року (www.minagro.gov.ua).  

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: berezovska@minapk.gov.ua 

www.minagro.kiev.ua 
 

13.10.2011  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства  України “Про проведення конкурсного відбору інвестиційних 
проектів в аграрному секторі економіки” 

 
З метою запровадження прозорого механізму організації та  проведення 

конкурсного відбору інвестиційних проектів для  подальшої їх реалізації в 
агропромисловому секторі економіки та на виконання постанов Кабінету Міністрів 
України від 13.09.2010 № 860 „Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів, 
для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка” та 
від 02.02.2011 № 389 „Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та 
інноваційної діяльності в Україні” Мінагрополітики України розроблено проект наказу 
“Про проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів в аграрному секторі 
економіки ”. 

 З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та 
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті  
Мінагрополітики України 12 жовтня 2011 року (www.minagro.gov.ua/page/       ).  

Розробник: Мінагрополітики України,  Департамент економічного розвитку і 
агарного ринку. 

Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001. 
Електронна адреса розробника: vedmid_L@minapk.gov.ua 
 

ПОРЯДОК 
відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких в аграрному секторі 

економіки надається державна підтримка 
1. Цей Порядок визначає загальну процедуру проведення конкурсного відбору 

та експертної оцінки розроблених суб’єктами господарювання усіх форм власності 
інвестиційних проектів, для реалізації яких в аграрному секторі економіки надається 
державна підтримка (далі - інвестиційні проекти). 

Дія цього Порядку не поширюється на виконання боргових зобов’язань за 
запозиченнями, які залучаються під державну гарантію відповідно до Порядку 
ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку 
України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027. 

2. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається в 
розмірі, що не перевищує 50 % вартості інвестиційного проекту у формі:  

а) поворотного (пільгові кредити) та безповоротного (фінансування, 
співфінансування інвестиційних проектів, здешевлення кредитів) бюджетного 
фінансування; 
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б) державних гарантій; 
в) сприяння залученню приватних інвестицій. 
Надання державної підтримки здійснюється відповідно до порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною програмою. 
3. Для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів суб’єкт 

господарювання подає Мінагрополітики України: 
а) відомості про свою діяльність: 
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 
копії балансу за останні три роки та балансу на останню звітну дату з 

додатками до них;  
б) довідку про відсутність заборгованості: 
із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видану відповідним 

органом державної податкової служби; 
із сплати внесків до Пенсійного фонду України, видану відповідним органом 

Пенсійного фонду України; 
за кредитами, залученими під державні гарантії, видану Мінфіном України; 
в) бізнес-план інвестиційного проекту за формою, затвердженою 

Мінекономрозвитку України; 
г) копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного 

інноваційного) проекту (за наявності), завірену в установленому порядку; 
д) лист-підтримку реалізації інвестиційного проекту відповідного місцевого 

органу виконавчої влади, або органу місцевого самоврядування; 
е) документи, подання яких передбачене Порядком державного фінансування 

капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2001 № 1764. 

4. Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у пункті 
3 цього Порядку, покладається на суб’єкта господарювання. 

5. Інвестиційні проекти не розглядаються у разі: 
а) надходження до відповідального органу в установленому порядку 

інформації про: 
визнання субєкта господарювання банкрутом, порушення щодо нього справи 

про банкрутство або початок процедури припинення; 
наявність у суб’єкта господарювання заборгованості із сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду 
України, а також із виплати заробітної плати; 

б) виявлення у поданих суб’єктом господарювання документах недостовірної 
інформації про інвестиційний проект або фінансово-економічний стан такого суб’єкта. 

6. Мінагрополітики України забезпечує розгляд Комісією з координації 
здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів в аграрному 
секторі (далі - Комісія), пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів та 
документів, поданих згідно з пунктом 3 цього Порядку. 

Зазначена Комісія керується у своїй роботі Положенням про неї, затвердженим 
наказом Мінагрополітики України від 01.07.2010 № 371 (із змінами). 

7. Основними критеріями відбору та експертної оцінки інвестиційних проектів 
є: 

а) ефективність реалізації (прибуток, гарантованість повернення коштів, 
наданих з державного бюджету на поворотній основі чи залучених під державні 
гарантії, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до державного 
та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів); 

б) інноваційна спрямованість; 
в) високотехнологічний рівень; 
г) забезпечення: 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 14 - 

 
 
 

Випуск 
№62 (51) 

4 листопада 
2011 року 

енергозбереження; 
захисту навколишнього природного середовища; 
д) фінансово-економічний стан суб’єкта господарювання; 
е) конкурентоспроможність товарів, робіт і послуг, які є результатом реалізації 

інвестиційного проекту. 
8. Суб’єкт господарювання має право: 
подати на конкурс декілька інвестиційних проектів; 
звернутися до Комісії із запитом стосовно роз’яснення конкурсних вимог; 
відкликати інвестиційний проект, повідомивши про це Комісію у письмовій 

формі. 
9. Голова Комісії призначає дату і місце проведення конкурсного відбору. 
10. Комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу інвестиційних 

проектів у друкованих засобах масової інформації та на веб-порталі Мінагрополітики 
України, яке повинне містити таку інформацію: 

умови та місце його проведення; 
граничний строк подання на конкурс інвестиційних проектів. 
Документи на участь у конкурсі приймаються з дня публікації оголошення. 
11. Інвестиційні проекти, які за рішенням Комісії пройшли конкурсний відбір, 

передаються на розгляд Державному агентству з інвестицій та управління 
національними проектами України. 

Результати конкурсного відбору інвестиційних проектів розміщуються 
протягом п’яти робочих днів на веб-порталі Мінагрополітики України та доводяться до 
відома заявників. 

 
Наказ розроблено з метою розгляду інвестиційних проектів, які спрямовані на 

реалізацію у аграрному секторі економіки та подаються Міністерству аграрної політики 
та продовольства України для отримання державної підтримки. 

Наказ є необхідним інструментом для відбору та подальшої реалізації 
інвестиційних проектів в агропромисловій галузі економіки, як такої що визначена 
базовою. Що в свою чергу дозволить здійснити перехід на інноваційну модель розвитку 
економіки, модернізацію виробництва, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку, запобігання впливу 
міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки. 

www.minagro.kiev.ua 
 

27.10.2011  
Повідомлення про оприлюднення проектів наказів Мінагрополітики України: 
"Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення 
державної підтримки галузі тваринництва";  
"Про затвердження Положення про комісію для визначення переліку фізичних 
осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального 
доїння "; 
"Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань надання 
суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними 
племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму 
продуктивності"; 
"Про утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування 
вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і 
комбінованого напряму продуктивності та затвердження Положення про неї".  

 
 Проекти наказів Мінагрополітики України: "Про затвердження форм 

документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі 
тваринництва", "Про затвердження Положення про комісію для визначення переліку 
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фізичних осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального 
доїння ", "Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань надання 
суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними 
племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму 
продуктивності", "Про утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового 
відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і 
комбінованого напряму продуктивності та затвердження Положення про неї" 
розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 2 березня 2011 
року               № 246 "Питання нарахування податку на додану вартість, що сплачується 
до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, 
молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію 
переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що 
надійшли від його сплати" (із змінами). 

Головним завданням, яке планується розв'язати шляхом надання державної 
підтримки є: стимулювання до стабілізації і нарощенню поголів’я худоби; збільшення 
виробництва молока та яловичини до обсягів, що забезпечать продовольчу безпеку 
країни; споживання вищезазначених продуктів на рівні фізіологічної норми; 
збільшення надходження на промислову переробку високоякісної сировини; 
нарощування експортних можливостей галузі; поліпшення фінансово-економічного 
стану сільськогосподарських товаровиробників; створення додаткових робочих місць, 
а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. 

Прийняття цих наказів дасть можливість запобігти виникненню збитковості 
виробництва продукції тваринництва, підвищити її конкурентоспроможність, суттєво 
поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників та 
сприятиме наповненню внутрішнього ринку продуктами тваринного походження, 
вироблених вітчизняними товаровиробниками. 

Зазначені проекти наказів Мінагрополітики України разом з аналізом 
регуляторного акта знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики України www.minagro.gov.ua.   

Пропозиції та зауваження до зазначених наказів Мінагрополітики України 
надсилати протягом місяця  з дня оприлюднення на адресу:   

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24  
Департаменту тваринництва або на адресу електронної пошти Державного 

комітету України з питань регуляторної політики  01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 
e-mail: mail@dkrp.gov.ua   

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на 
відшкодування витрат на установку індивідуального доїння 

 
 1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії для 

визначення переліку фізичних осіб, які мають право на відшкодування витрат на 
установку індивідуального доїння (далі - Комісія).  

 
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства аграрної політики  та продовольства України та цим Положенням. 

 
3. Основним завданням Комісії є розгляд документів, поданих фізичними 

особами для отримання відшкодування за закуплену фізичною особою у поточному 
році для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного 
виробництва за умови утримання в особистому селянському господарстві не менш як 
трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів (далі – 
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відшкодування), та прийняття рішення щодо включення до відповідного реєстру 
фізичних осіб, які мають право на відшкодування. 

 
Документи, які надійшли від фізичних осіб для отримання відшкодування, 

розглядаються Комісією в порядку черговості їх подання.  
 
4. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії або 

його заступником (у разі відсутності голови Комісії) щомісяця до 10 числа. Засідання 
Комісії веде голова Комісії або його заступник. 

 
5. Комісію очолює начальник управління агропромислового розвитку 

районної держадміністрації, начальник Управління промисловості, інфраструктури та 
агропромислового комплексу Севастопольської міськдержадміністрації. 

 
6. Для виконання своїх повноважень Комісія має право витребувати від 

фізичних осіб такі документи: 
 
довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, 

про кількість корів; 
 
копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких 

паспортів; 
 
виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 

тварин; 
 
копії платіжних документів та технічної документації на установку 

індивідуального доїння; 
 
копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунку в банку та 

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). 

 
7. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше 50 

відсотків її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної 
кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.  

 
8. Член Комісії має право:  
 
ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;  
 
заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з 

питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;  
 
брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування. 
 
9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени 

Комісії, що були присутні на засіданні. 
 
10. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства 

покладається на секретаря Комісії.  
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11. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в наданні відшкодування 
вона у триденний строк після його прийняття надсилає письмову відповідь фізичній 
особі з обґрунтуванням причин відмови. 

 
12. Комісія передає реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання 

відшкодування управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій і 
Управлінню промисловості, інфраструктури та агропромислового комплексу 
Севастопольської міськдержадміністрації, які протягом п’яти робочих днів складають 
відомість про суми відшкодування у розрізі фізичних осіб. 

 
 Внаслідок кризових явищ, які спостерігаються в тваринництві, особливо в 

молочному скотарстві, починаючи з 1991 року, за останні 20 років поголів'я корів в 
усіх категоріях господарств скоротилось в 3,1 раза, (з 8,4 до 2,7 млн. голів). Внаслідок 
цього зменшилось виробництво молока на 13,2 млн. тонн (з 24,5 до      11,3 млн. тонн) 
або в 2,2 раза та реалізація на забій великої рогатої худоби протягом цього періоду 
зменшилась з 3,2 до 0,7 млн. тонн (у 4,6 раза). 

Основною метою виплати фізичним особам часткового відшкодування витрат 
на закупівлю установки індивідуального доїння є підвищення якості молока, мотивація 
до нарощування поголів’я корів та полегшення фізичної праці селян. При цьому слід 
зазначити, що така доплата надається фізичній особі за умови утримання нею в 
особистому селянському господарстві не менше трьох корів. 

Зважаючи на вищевказане надання часткового відшкодування на даний 
напрям буде стимулювати їх до нарощування поголів’я корів, збільшення виробництва 
молока та яловичини до обсягів, що забезпечать продовольчу безпеку країни, 
споживання цих продуктів на рівні фізіологічної норми та нарощування експортних 
можливостей галузі, а також сприяти виробництва якісної тваринницької продукції.  

Проектом наказу затверджується Положення, яке визначає порядок організації 
та діяльності комісії для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на 
відшкодування витрат на установку індивідуального доїння, що забезпечить ефективне 
використання бюджетних коштів. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Положення про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які 
мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального доїння"  
підготовлений на підставі виконання постанови Кабінету Міністрів України             від 
2 березня 2011 року № 246 "Питання нарахування податку на додану вартість, що 
сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними 
молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу 
продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання 
коштів, що надійшли від його сплати" (із змінами).  

www.minagro.kiev.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
31.10.2011  
ЄС скасує субсидії на експорт с/г продукції в Україна 
 

У рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) Україна і 
Євросоюз домовилися про те, що ЄС відмовиться від експортних субсидій на 
сільгосппродукцію в торгівлі з Україною. Про це повідомив уповноважений уряду 
України з питань європейської інтеграції В. Пятницький. 

"Це дуже важливо. Європейська єдина сільгоспполітика спрямована на 
внутрішню підтримку, вона для їх внутрішнього ринку. А для нас важливо, щоб їх c/г 
продукція не субсидувалася при експорті в Україну. І Європейський Союз взяв на себе 
зобов'язання внести відповідні зміни у своє законодавство. Ми теж змусили їх 
змінювати свої директиви ", - сказав чиновник. 

При цьому він зазначив, що потенційно це рішення може привести до 
зменшення експорту сільгосппродукції з ЄС в Україну. "Але ж ми говоримо про 
лібералізацію, - додав В. Пятницький. - Україна зі свого боку за всіма видами 
продукції, включаючи с/г, лібералізує доступ на свій ринок. По більшості с/г продукції 
ми знижуємо мита до нуля". 

За словами урядового уповноваженого, з європейського боку - те ж саме, і 
залишається досить обмежена група продукції, по якій є так звані тарифні квоти. 

"Там європейці нічого не знижують, а просто дають обсяг, на який мито нуль, - 
пояснив В. П'ятницький. - Сюди увійшли м'ясна продукція, частина молочної, зернові, 
похідні від зернових, цукор. Фрукти-овочі лібералізували повністю. Там є тільки вхідні 
ціни. Вони були встановлені досить давно, і реально на сьогодні бар'єром вже не є. По 
ряду специфічних видів продукції (мед, часник, томатна паста, соки тощо) домовилися 
про досить великі квоти. Якісь позиції об'єднали (щоб збільшити квоти), якісь 
розділили (щоб наших же виробників не зіштовхувати лобами). І тепер, дай бог, щоб 
усі ці квоти були заповнені ". 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
28.10.2011  
МінАПіП України: хід збиральних робіт на 27 жовтня 2011 
 

За інформацією МінАПіП України, на 27 жовтня 2011 зернові та зернобобові 
культури господарствами всіх категорій обмолочені на площі 14,1 млн. га, що на 1,0% 
менше, ніж на відповідну дату минулого року. 

На звітну дату намолочено близько 49,4 млн. т зерна, що на 24,4% більше проти 
відповідної дати минулого року. Урожайність зернових культур перевищує 
минулорічний показник на 7,1 ц / га. У тому числі кукурудза на зерно зібрана з площі 
2,4 млн. га (67% до прогнозу); намолочено 13,9 млн. т зерна при середній врожайності 
57,6 ц / га (у 2010 р. - 44,0 ц / га). 

Гречка обмолочена на площі 276,5 тис. га (98% до прогнозу), намолочено 311,5 
тис. т зерна при врожайності 11,3 ц / га (у 2010 р. - 8,2 ц / га). 

Просо зібрано на площі 152,7 тис. га (99% до прогнозу), отримано 291,2 тис. т 
зерна при врожайності 19,1 ц / га (у 2010 р. - 15,3 ц / га). 

Рис обмолочено на площі 21,5 тис. га (72% до прогнозу), намолочено 134,4 тис. 
т зерна при врожайності 62,4 ц / га (у 2010 р. - 54,9 ц / га). 

Триває збирання соняшнику, цукрових буряків та сої. На звітну дату було 
обмолочено 4,5 млн. га (98% до плану) під соняшником, намолочено 8,4 млн. т 
олійного насіння при врожайності 18,6 ц / га (у 2010 р. - 16,0 ц / га). Цукровий буряк 
зібрано на 428,2 тис. га площ (80% до плану), накопано 15,2 млн. т даної культури при 
врожайності 355 ц / га (у 2010 р. - 295 ц / га). 
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Сої намолочено близько 2,0 млн. т з 969,7 тис. га площ (86% до плану), 
врожайність - 20,1 ц / га, в порівнянні з 15,6 ц / га на аналогічну дату минулого року. 

Варто зазначити, що до збору в 2011 р. підлягає 3,6 млн. га кукурудзи, 4,6 млн. 
га соняшника та 1,1 млн. га сої, 536,2 тис. га цукрових буряків. 

Крім того, на 27 жовтня ц.р. сівбу озимого ріпаку проведено на 913,5 тис. га, що 
становить 97% до плану. Озимі зернові культури посіяні на 7,7 млн. га. З них озима 
пшениця і тритикале посіяні на 6,3 млн. га (96% до прогнозу), жито - на 325,5 тис. га 
(98%), ячмінь - 1,1 млн. га (90%). 

Зяблева обробка грунту проведена на площі 11,0 млн. га, що становить 84% від 
запланованого обсягу. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
27.10.2011  
Україна не поступиться ЄС в митах на експорт соняшнику 
 

Україна має намір домовитися з ЄС про збереження на 10 років мита на експорт 
соняшника 10% при створенні зони вільної торгівлі. Про це повідомив представник 
Міністерства аграрної політики і продовольства України. 

"У перші 10 років ми застосовуємо мито по насінню соняшнику на рівні сумарно 
такому, який ми застосовуємо до СОТ ... Це 10%", - сказав він. 

За його словами, після закінчення цього періоду мито на експорт насіння 
соняшника буде поетапно замінюватися на так званий додатковий збір, сума якого 
фактично буде еквівалентна чинного мита. 

Як повідомлялося, Україна має намір домовитися з ЄС про квоти на експорт 92 
тис. тонн м'яса, 57 тис. тонн цукру та сиропів, а також 2 млн. тонн зерна при створенні 
зони вільної торгівлі. 

Нагадаємо, що в Брюсселі офіційно завершилися переговори про створення зони 
вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Першому віце-прем'єру Андрію Клюєву 
вдалося закрити три важливих для України питання. 

«Дело» 
 
27.10.2011  
Україна зняла заборону на ввезення свиней з Литви 
 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України зняла заборону на 
ввезення в країну свиней, продукції та сировини з них з Литви. 

Згідно з розпорядженням Госветсанслужби № 15-2-24/9309 від 26 жовтня 2011 
року, оприлюдненим на її сайті, ввезення з цієї країни інших вантажів, підконтрольних 
відомству, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну 
об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду . 

При цьому рішення Головного державного інспектора ветеринарної медицини 
від 1 липня 2011 № 15-2-23/4649, яким була введена заборона на ввезення зазначених 
видів продукції з Литви, вважається таким, що втратив силу. 

Як повідомлялося, в Україні діє заборона на ввезення в країну коней, продукції 
та сировини з них із США (штат Арізона), Афганістану, Монголії та ПАР і на ввезення 
птиці, продукції та сировини з неї з Нікарагуа. Діє заборона на ввезення з Уругваю 
сприйнятливих до ящуру тварин, продукції та сировини з них і з Ізраїлю 
сприйнятливих до чуми тварин, продукції та сировини. 

«Дело» 
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21.10.2011  
ВР Україна відновила відшкодування ПДВ зернотрейдерам 
 

Парламент ввів нульову ставку ПДВ на операції з експорту зернових культур 
(виключаючи рис і гречку), соняшнику та ріпаку сільгосппідприємствами-виробниками 
і підприємствами, які придбали дану продукцію безпосередньо у виробників. 

За ухвалення в цілому законопроекту, в який була включена дана норма, 
проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226. 

Даний проект закону вносить зміни до Податкового кодексу відносного 
платників єдиного податку, і депутати від фракції Народної партії Катерина Ващук, 
Сергій Терещук і Юрій Литвин при підготовці документа до другого читання внесли 
поправку, яка передбачає цю норму. 

Профільний комітет Верховної Ради відхилив цю поправку, але депутати при 
розгляді законопроекту в залі схвалили її  у 280 голосів. 

Міністр фінансів Федір Ярошенко перед голосуванням за проект закону в 
цілому просив депутатів не враховувати поправку, оскільки, на його думку, вона 
призведе до збитків державного бюджету в розмірі 5 мільярдів гривень, але депутати не 
прислухалися до міністра. 

Згідно чинної редакції кодексу, операції з експорту даних культур звільняються 
від ПДВ. 

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, 
податкової та митної політики Віталій Хомутиннік (фракція Партії регіонів) підкреслив 
у коментарі журналістам, що таким чином експортери агропродукції знову зможуть 
претендувати на відшкодування ПДВ. 

Крім цього, депутат на брифінгу повідомив, що також претендувати на 
відшкодування ПДВ будуть не тільки виробники-експортери, а й підприємства, які 
отримують товар безпосередньо від виробника. "Всі інші, якщо це буде ланцюжок, 
втрачають це право", - сказав він. 

Також його попросили прокоментувати заяву міністра фінансів про те, що 
прийняття вищевказаної норми призведе до збитків держбюджету. "Мова йде не про 
прямі втрати 5 мільярдів, а про той ресурс, який буде спрямований на відшкодування 
податку для виробників сільськогосподарської продукції, які експортують свої товари", 
- сказав Хомутинник. 

Він зазначив, що відповідна норма не завжди діяла в Україні і раніше, до 
прийняття Податкового кодексу. Закон вступить в силу з 1 січня 2012 року. 

Як повідомлялося, в грудні Верховна Рада прийняла Податковий кодекс, згідно з 
яким до 2014 року операції з перепродажу зернових культур (виключаючи рис і 
гречку), соняшнику та ріпаку звільнялися від податку на додану вартість. Дана норма 
вступила в силу з 1 січня 2011 року. 

При цьому експортери даної продукції були звільнені від ПДВ і відповідно, не 
могли претендувати на його відшкодування. 6 жовтня депутати Верховної Ради Роман 
Ткач та Анатолій Матвієнко (обидва з фракції Блоку "Наша Україна - Народна 
Самооборона") запропонували парламенту встановити нульову ставку податку на 
додану вартість при експорті зернових і технічних культур. 

«Дело» 
 
20.10.2011  
ВР Україна затвердила нульову ставку ПДВ на експорт зернових 
 

Верховна Рада України затвердила нульову ставку ПДВ на експорт зернових. 
Така норма була передбачена 236-ю поправкою до змін до Податкового кодексу та 
інших законів України щодо спрощеної системи оподаткування № 8521. 
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Перед голосуванням по законопроекту міністр фінансів Федір Ярошенко 
попросив депутатів відмовитися від 236-ї поправки, відзначивши, що її реалізація 
призведе до втрати доходів бюджету у розмірі 5 млрд. грн. 

"Ми сьогодні проголосували за 236-у поправку, яка абсолютно не стосується 
малого і середнього бізнесу, спрощеної системи, це стосується оподаткування операцій, 
пов'язаних з експортом зерна. Тому я хочу запропонувати повторно переголосувати 
236-у поправку. Уряд не підтримує її ухвалення, тому що це втрати бюджету 5 млрд. 
грн. ", - сказав він. 

Однак пропозиція міністра фінансів не знайшла підтримки в залі, і поправка 
залишилася в силі. 

Зазначимо, що сьогодні Верховна Рада прийняла закон по спрощенцям. За зміни 
до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності № 8521 проголосували 264 картки народних 
депутатів. 

Закон вступає в силу з 1 січня 2012 року. 
ЛIГАБiзнесIнформ 

 
18.10.2011  
На підтримку АПК України в Державному бюджеті на 2012 р. передбачено 17,9 
млрд. грн. 
 

На засіданні Уряду України 12 вересня 2011 був схвалений проект Державної 
програми розвитку внутрішнього виробництва. Програма спрямована на створення 
умов для підвищення економічної стійкості держави за рахунок розвитку внутрішнього 
виробництва. 

З метою підтримки зазначеної Програми в проекті Закону України "Про 
Державний бюджет на 2012 рік" передбачена бюджетна підтримка основних галузей 
економіки і, зокрема, агропромислового комплексу (сільське господарство, лісове 
господарство та мисливське господарство, рибне господарство) в розмірі 17901,7 млн. 
грн. 

"Варто зазначити, що необхідною умовою для формування фінансового ресурсу 
для реалізації заходів, передбачених програмою, є створення стабільної податкової 
системи, яка забезпечить ефективне функціонування економіки країни. Саме цій меті 
буде сприяти Податковий кодекс України, норми якого спрямовані на прискорений 
розвиток економіки на інвестиційно- інноваційній основі, шляхом зниження 
податкового навантаження, стимулювання впровадження новітніх, енергозберігаючих 
технологій та підтримки окремих галузей економіки ", - наголошується в повідомленні 
Мінфіну. 

Податковим кодексом, зокрема, передбачено: 
- Зменшення ставки податку на прибуток підприємств, яка з квітня 2011 року 

становить 23%, а з 2014 року передбачається на рівні 16%; 
- Зменшення з 2014 року ставки ПДВ з 20% до 17%; 
- Звільнення від оподаткування протягом 10 років прибутку підприємств 

суднобудівної, літакобудівної та легкої промисловості, галузей готельного 
господарства, електроенергетики (при виробництві енергії з поновлюваних джерел), 
машинобудування для агропромислового комплексу; 

- Надання пільг по сплаті податку на прибуток і ПДВ при здійсненні 
енергозберігаючих заходів, виробництві енергозберігаючих товарів, реалізації 
енергоефективних проектів; 

- Для новостворених суб'єктів господарювання, при виконанні передбачених 
Кодексом умов і з урахуванням окремих обмежень щодо видів діяльності, встановлена 
нульова ставка податку на прибуток. 
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Здійснення ефективної промислової та аграрної політики, поєднаної з 
макроекономічними інструментами, дозволить модернізувати виробництво і 
стимулювати швидке освоєння сучасних перспективних технологій, які забезпечать 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції та виведуть українського виробника на 
якісно новий рівень розвитку. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
14.10.2011  
МінАПіП Україна ініціює введення мораторію на підвищення цін на 
електроенергію для агропідприємств 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює введення 
мораторію на підвищення цін на електроенергію для агропідприємств, що 
експлуатують овочесховища в період з 1 листопада 2011 по 1 травня 2012 р. Про це 
сказано в проекті відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Згідно з документом, міністерство також пропонує уряду встановити на 
вказаний період для таких агропідприємств пільговий тариф на електроенергію, а саме 
на рівні тарифу, діючого для споживачів I класу напруги. 

Даний проект розпорядження направлений 30 вересня ц.р. на узгодження в 
зацікавлені міністерства і відомства. 

Роздрібний тариф для споживачів першого класу (великі споживачі) завжди 
значно нижче тарифу другого класу (дрібні споживачі). В даний час за таким пільговим 
тарифом отримують електроенергію 26 державних вугледобувних підприємств і одна 
приватна компанія ТОВ "Інтер-інвест вугілля" (м. Первомайськ, Луганська обл.), яку 
пов'язують з ММК ім. Ілліча. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України М. Азаров пообіцяв, що протягом 3-
4 років в Україні будуть побудовані сучасні комплекси зі зберігання фруктів і овочів. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
14.10.2011  
КМ України має намір утримати ціни на кукурудзу.  
 

Премьер-міністр М. Азаров вважає, що завданням Кабінету Міністрів є 
втримати ціну на кукурудзу на внутрішньому ринку. Про це йдеться в повідомленні 
прес-служби уряду. 

"Зараз наше завдання - утримати ціну на внутрішньому ринку (на кукурудзу), 
щоб виробник окупив свої витрати", - сказав М. Азаров. 

На його думку, у зв'язку з тим, що дефіцит продовольства на світових ринках 
залишається, попит на кукурудзу збережеться і ціни на неї будуть підвищуватися. "Для 
внутрішніх потреб нам необхідно близько 5 млн. т кукурудзи, а ми вже зараз 
намолотили 12 млн. т і очікуємо її врожай на рівні 20 млн. т", - сказав М. Азаров. 

Прем'єр відзначив, що недавнє зниження цін на зернові є тимчасовим 
кон'юнктурним явищем і ціни на зернові будуть підвищуватися. 

Як повідомлялося раніше, з 28 вересня по 5 жовтня ц.р. мінімальні ціни на 
пшеницю 3 класу на внутрішньому ринку зменшилися на 1,8%, або 30 грн., до 1 600 
грн. / т, а на кукурудзу фуражну - на 3-6%, або 50-100 грн., до 1 450 -1550 грн. / тонна. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
13.10.2011  
Аграріям України прогнозують збитковий 2011/12 МР 
 

Збитковим для с / г виробників в 2011/12 МР буде не тільки ячмінь, а можливо і 
пшениця. Про це 13 жовтня 2011 під час круглого столу на тему "Урожай 2011. 
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Проблеми агросектору" сказав заступник генерального директора Української аграрної 
конфедерації (УАК) Олександр Ярославський. 

Він пояснив, що ситуація, в якій довелося працювати нашим аграріям, була дуже 
важкою. "Тобто, обмеження експорту дуже вплинуло на внутрішні ціни зернових 
культур. Тому що будь-які експортні мита - це додаткові податкові обкладення 
внутрішнього виробника. Не трейдера, не перекупника, а саме виробника", - зазначив 
експерт. 

За прогнозами УАК, якщо нинішній рівень урожаю зернових буде середнім по 
2011 р., то в Україні буде збитковим не тільки ячмінь, як торік, а може і пшениця. 

"Єдина надія для аграріїв, щоб хоч якось звести кінці з кінцями - це буде 
соняшник і взагалі олійні культури", - додав О. Ярославський. 

«UBR» 
 
12.10.2011  
Україна займає перше місце в світі з експорту соняшникової олії – МінАПіП 
 

Український аграрний потенціал може дозволити майже повністю забезпечити 
українців власної сільгосппродукцією. Про це заявив 10 жовтня 2011 в ході виступу на 
Другому міжнародному Чорноморському економічному форумі міністр аграрної 
політики і продовольства України М. Присяжнюк. 

"Про великий аграрний потенціал нашої країни свідчить те, що урожай зерна в 
2005-2011 рр.. вийшов на середній рівень 40-50 млн. т (в порівнянні з 25-30 млн. т в 
2000-2005 рр..). Урожай олійних культур зріс з 4 до 10 млн. т. Крім того, Україна 
вийшла на рівень експортера № 1 в світі по соняшниковій олії. Також країна активно 
рухається в напрямку самозабезпечення м'ясною продукцією - очікуване виробництво 
м'яса і м'ясних продуктів в 2011 р. прогнозується на рівні 2215 тис. т, що на 156 тис. т 
більше, ніж торік. Загалом за 8 місяців 2011 р. зростання валової продукції сільського 
господарства становить 10,5% ", - заявив М. Присяжнюк. 

Як повідомлялося раніше, 13 вересня 2011 р. український міністр аграрної 
політики і продовольства М. Присяжнюк заявив, що агропромисловий комплекс 
перетворюється в один з основних бюджетоутворюючих секторів економіки України. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
13.10.2011  
Комітет з питань аграрної політики пропонує внести зміни до закону про 
підтримку сільського господарства України 
 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує ВРУ 
прийняти за основу законопроект про внесення змін до статті 13 Закону "Про державну 
підтримку сільського господарства України" про врегулювання розбіжностей при 
субсидуванні підприємств.  

У ході засідання Комітету зазначалося, що документ № 9026 передбачає, 
зокрема, визначити, що кредитна субсидія для підприємств АПК за довгостроковими 
кредитами надається в межах 84 календарних місяців. 

Законопроект також містить норму, відповідно до якої розподіл коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки підприємствам 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, здійснюється в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Учасники обговорення також зазначили, що реалізація проекту не потребує 
додаткового виділення коштів з державного бюджету. За словами членів комітету, 
кредитна субсидія надаватиметься в межах виділених асигнувань для здешевлення 
кредитів, які на 2011 р. складають 531,4 млн. грн. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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12.10.2011  
МінАПіП України має намір створити Причорноморську товарну біржу 
 

МінАПіП України активно працює над створенням Причорноморської товарної 
біржі. Про це сказав міністр аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюк, 
виступаючи на Другому Міжнародному Чорноморському економічному форумі, який 
відкрився 7 жовтня 2011 в Ялті. 

"Такий крок дасть імпульс для розвитку зернового ринку в Причорноморському 
регіоні і залучення інвестицій у зерновий бізнес. Цей інфраструктурний сегмент буде 
корисним для всіх країн-учасниць", - підкреслив М. Присяжнюк. 

Він зазначив, що український уряд чітко усвідомлює, що покликання України як 
аграрної країни - з одного боку забезпечити власну продовольчу безпеку, стати 
стовідсотково незалежними від імпорту сільськогосподарської продукції. З іншого - 
Україна має наростити експортний потенціал і внести свій вагомий внесок у 
забезпечення продовольчих потреб зростаючого населення у світі. 

Присяжнюк зазначив, що стратегічним завданням у цьому напрямку є 
завершення земельної реформи, бо тільки за цієї умови аграрний сектор України в 2015 
р. зможе істотно збільшити обсяги виробництва сільгосппродукції, вийти на якісно 
новий рівень, забезпечити соціальний розвиток українського села. 

«Дело» 
 
12.10.2011  
МінАПіП України ініціює створення Моніторингового центру виробництва та 
споживання сільгосппродукції 
 

Під час II Міжнародного чорноморського економічного форуму міністр аграрної 
політики і продовольства України М. Присяжнюк запропонував створити в рамках 
партнерства між країнами Чорноморського регіону Моніторинговий центр для 
постійного відстеження та аналізу динаміки змін балансу обсягів виробництва і 
споживання сільськогосподарської продукції.  

"Таким чином, ми зможемо створити систему управління продовольчими 
запасами, яка надалі могла б стати ефективним регулятором продовольчих ринків і 
активно протидіяти розвитку кризових явищ в аграрній сфері", - підкреслив міністр. 

За словами М. Присяжнюка, прийняття такої пропозиції дозволить збалансувати 
виробництво сільгосппродукції, гарантувати продовольчу безпеку і мінімізувати цінові 
коливання. 

"До речі, ми вийшли з пропозицією до FAO створити на території України 
світовий продовольчий резерв зерна. Ми готові забезпечити формування такого резерву 
в обсязі 10-12 млн. т продовольчого зерна. І ми готові його якісно зберегти і 
виконувати зернові інтервенції", - додав міністр . 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
10.10.2011  
М. Присяжнюк назвав нові ринки збуту української с / г продукції 
 

Щорічно обсяги експорту української сільгосппродукції в країни Європейського 
Союзу збільшуються. Про це під час виступу на Другому Міжнародному 
Чорноморському економічному форумі повідомив міністр аграрної політики і 
продовольства України М. Присяжнюк. 

"Український аграрний сектор має великі експортні можливості. Це єдина галузь 
економіки, яка має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Тому ми повинні працювати 
над розвитком іміджу України як надійного гравця на зовнішніх ринках", - зазначив 
міністр. 
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М. Присяжнюк повідомив, що в останні 20 років саме поняття "традиційні 
ринки" істотно трансформувалося і втратило своє значення. Так як відбувається 
глобалізація, змінюється світова економічна кон'юнктура, відбуваються зміни на 
ринках, як зовнішньому, так і в середині країни. 

"Сьогодні "традиційними" для України вважаються ринки Російської Федерації 
та країн СНД. Однак в останні роки українська сільгосппродукція все частіше 
з'являється на європейських ринках. Запевняю, що українська сільськогосподарська 
продукція на ринках ЄС є досить конкурентоспроможною", - підкреслив міністр. 

Разом з тим, повідомив глава МінАПіП, сьогодні Україна проводить активну 
роботу з освоєння аграрних ринків країн, населення яких за останнє десятиліття 
активно зростає. Це азіатські країни (В'єтнам, Бангладеш, Китай), також Пакистан, 
Індія та країни екваторіальної Африки. 

"Якщо говорити про країни Чорноморського басейну, зауважу, що найбільшим 
торговим партнером України є Росія. Цього року її частка склала більше 15% від 
загального товарообігу. Туреччина є другою країною за обсягом товарообігу 
сільськогосподарської продукції. Її частка склала 7,3%. Частка Грузії - 2,3%, Румунії - 
0,5%, Болгарії - 0,2% ", - додав М. Присяжнюк. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
07.10.2011  
ВРУ вирішила скасувати експортні мита на зернові з 1 січня 2012 
 

Верховна Рада Україна 7 жовтня 2011 прийняла за основу і в цілому 
законопроект № 9239 "Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на 
окремі види сільськогосподарських культур". Законопроект (автори - Г. Калетнік, В. 
Бевзенко, С. Терещук) після редагування профільним комітетом передбачає ліквідацію 
з 1 січня 2012 р. мито на вивіз зернових (крім ячменю). 

"Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України" Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на 
деякі види зернових культур "шляхом викладення розділу II цього закону в новій 
редакції і передбачити експортне мито тільки на ячмінь за ставкою 14% , але не менше 
23 євро за 1 тонну ", - йдеться у висновку профільного комітету до законопроекту. 

Раніше повідомлялося, що Мінекономрозвитку запропонувало продовжити до 1 
січня 2013 р. дію мит на експорт зернових, а також ввести з 2012 р. мита на ріпак, сою і 
соняшникову олію. 

Нагадаємо, що мита на експорт зернових були введені з 1 липня 2011 р.: на 
пшеницю у розмірі 9% від контрактної ціни (але не менше 17 євро / т), кукурудзу - 12% 
(не менше 20 євро / т), ячмінь - 14% (не менше 23 євро / т). Держава побоювалася, що 
через занадто високі ціни у світі, з країни буде вивезено значна частина зерна. 

За підрахунками Міністерства фінансів, при прогнозі виробництва зерна в 50 
млн. т і експорті 24 млн. т надходження до бюджету в 2011/12 маркетинговому році 
можуть скласти більше 4 млрд. грн. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
06.10.2011  
МінАПіП створить робочу групу із завершення земельної реформи в Україні 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства України створить робочу групу, 
яка працюватиме над законопроектом "Про ринок земель" і над завершенням земельної 
реформи. Таке рішення було прийнято 4 жовтня 2011 р. за підсумками зустрічі міністра 
аграрної політики і продовольства М. Присяжнюка з сільгоспвиробниками та 
профільними асоціаціями. 
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"Створіть групу з кількох людей, з сьогоднішнього дня я надаю вам кабінет і 
хочу бачити, щоб п'ять осіб щодня працювали спільно з нами, поки ми не завершимо 
земельну реформу", - сказав міністр. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
04.10.2011  
На підтримку АПК України в 2012 р. бюджетом передбачено 39,9 млрд. грн. 
 

На підтримку агропромислового комплексу в 2012 р. Уряд України направить 
39,9 млрд. грн., що на 3,9 млрд. грн. (або на 10,8%) більше плану 2011 р., і на 11,9 млрд. 
грн. (на 42,5%) більше факту 2010 р.  

Агропромисловий ресурс України має величезний потенціал і влада вважає 
неприпустимим зростання імпорту та цін на продукти харчування. З метою надання 
можливості Аграрному фонду активно впливати на цінову ситуацію і зміцнення 
продовольчої безпеки держави, у проекті бюджету на 2012 р. передбачено кредити в 
розмірі 7 200,0 млн. грн. проти 2 379,3 млн. грн. в 2008 р. 

Для формування цивілізованого аграрного ринку проектом бюджету на 
наступний рік передбачено значне збільшення державної підтримки будівництва 
оптових ринків сільгосппродукції. На дані цілі планується виділити 200,0 млн. грн., що 
на 190,0 млн. грн. більше 2011. 

Найбільш ефективною формою державної підтримки агропромислового 
комплексу вважається здешевлення відсоткової ставки за залученими кредитними 
ресурсами в АПК. Тому в проекті Державного бюджету на 2012 р. з цією метою 
виділено 820 млн. грн. 

Витрати бюджету на підтримку садівництва, виноградарства і хмелярства 
заплановані в сумі 1 075,0 млн. грн., що на 60% більше, ніж у 2011 р., а прямі витрати 
бюджету на підтримку інтенсивних форм виробництва в рослинництві плануються в 
сумі 120,0 млн. грн., з яких: 50,0 млн. грн. - відшкодування вартості будівництва 
теплиць, 70,0 млн. грн. - компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу 
на зрошуваних землях. 

Одним із пріоритетів для розвитку агропромислового комплексу держава вважає 
також і становлення сучасного високотехнологічного виробництва в тваринництві. 
Підтримка даного напрямку сприятиме розвитку великотоварного виробництва, що 
дозволить істотно підвищити продуктивність даної галузі. 

Тому, у проекті бюджету на 2012 р. на підтримку галузі тваринництва 
передбачені прямі витрати в обсязі 1 257,0 млн. грн., з них: 700,0 млн. грн. - на 
стимулювання будівництва сучасних тваринницьких комплексів шляхом часткового 
відшкодування їх вартості, 262,0 млн. грн. - на надання бюджетної дотації 
тваринництву, 75,0 млн. грн. - на селекцію в тваринництві та птахівництві. 

Крім того, для формування ринку землі, затвердження земель 
сільськогосподарського призначення, як основи іпотечного кредитування, передбачено 
спрямувати 566,9 млн. грн. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 

 


