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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 19 січня 2012 року № 19/2012
Про Державну інспекцію України з контролю за цінами
Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити Державну інспекцію України з контролю за цінами, поклавши на неї
функції з реалізації державної політики з контролю за цінами.
2. Внести до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади,
затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (зі змінами, внесеними
Указами від 6 квітня 2011 року № 370, від 30 червня 2011 року № 717 та від 8 липня
2011 року № 742), такі зміни:
1) розділ II після абзацу «Державна інспекція України з безпеки на наземному
транспорті» доповнити абзацом такого змісту:
«Державна інспекція України з контролю за цінами»;
2) пункт 1 розділу IV після абзацу «Державне агентство резерву України» доповнити
абзацом такого змісту:
«Державна інспекція України з контролю за цінами».
3. Кабінету Міністрів України подати у місячний строк проект Положення про
Державну інспекцію України з контролю за цінами.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
www.president.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 січня 2012 року № 4304
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону
України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві" щодо надання індивідуальним сільським
забудовникам державних пільгових кредитів
Верховна Рада України постановляє:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві" щодо надання індивідуальним сільським забудовникам
державних пільгових кредитів (реєстр. № 7209), поданий народними депутатами
України Сулковським П.Г., Мельником П.В., Лелюком О.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

Випуск
№64 (53)
8 лютого
2012 року

-2-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 січня 2012 року № 4310
Про проведення парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості:
кризові тенденції та шляхи їх подолання"
Верховна Рада України постановляє:
1. Провести 14 березня 2012 року парламентські слухання на тему: "Освіта в сільській
місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання".
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України до 21 лютого 2012 року підготувати і
передати до Верховної Ради України матеріали з інформацією щодо дотримання вимог
Конституції України та законів України стосовно здобуття якісної освіти в сільській
місцевості.
3. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти разом з Кабінетом
Міністрів України забезпечити підготовку і проведення зазначених парламентських
слухань.
4. Запросити до участі в парламентських слуханнях Президента України, Кабінет
Міністрів України, голів обласних державних адміністрацій, голів профільних комісій
обласних рад, Міністра освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
начальників управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій,
науковців Національної академії наук України, Національної академії педагогічних
наук України, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, представників
громадських освітянських та батьківських організацій.
5. Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України за
участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України забезпечити
трансляцію парламентських слухань на Першому загальнонаціональному каналі
Національної телекомпанії України та Першому загальнонаціональному каналі
Національної радіокомпанії України.
6. Управлінню комп’ютеризованих систем, Інформаційному управлінню Апарату
Верховної Ради України та Дирекції телерадіопрограм Верховної Ради України
забезпечити аудіо- та відеотрансляцію парламентських слухань у мережі Інтернет.
7. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України здійснити матеріальнотехнічне забезпечення проведення парламентських слухань та видання їх матеріалів.
http://zakon1.rada.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 січня 2012 року № 4342
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель щодо заходів адміністративної реформи
Верховна Рада України постановляє:
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1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель щодо заходів адміністративної реформи (реєстр. №
9558), поданий народними депутатами України Бевзенком В.Ф., Мельником С.А.
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
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 січня 2012 р. № 10
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 17.10.2011 № 546
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524
"Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Внести до абзацу першого примітки 1 до додатка 1 до наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 № 546 "Про умови оплати
праці працівників бюджетних установ природно-заповідного фонду Держлісагентства
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2011 за № 1262/20000,
такі зміни:
доповнити абзац після цифр і слова "625 гривень" словами і цифрами "; з 1
липня - 635 гривень, з 1 вересня - 641 гривня, з 1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704
гривні";
другий абзац виключити.
2. Керівникам установ природно-заповідного фонду установити у штатному
розписі:
1) з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 р. - посадові оклади (тарифні ставки)
працівників відповідно у таких розмірах:
першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні;
другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень;
третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень;
четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень;
п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень;
шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень;
2) з 1 липня і 1 жовтня 2011 р. - посадові оклади (тарифні ставки) працівників
сьомого тарифного розряду - у розмірах відповідно 1015 і 1040 гривень.
3. Державному агентству лісових ресурсів України (Сівець В.М.) у
встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та
застосовується з 1 липня 2011 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Сеня О.В.
www.minagro.kiev.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 січня 2012 р. № 11
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 17.10.2011 № 545
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524
"Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
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1. Внести до абзацу першого примітки 1 до додатка 1 до наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 № 545 "Про умови оплати
праці працівників Української державної лісонасіннєвої інспекції Держлісагентства
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України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2011 за № 1261/19999,
такі зміни:
доповнити абзац після цифр і слова "625 гривень" словами і цифрами "; з 1
липня - 635 гривень, з 1 вересня - 641 гривня, з 1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704
гривні";
другий абзац виключити.
2. Керівникам лісонасіннєвої інспекції установити у штатному розписі:
1) з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 р. - посадові оклади (тарифні ставки)
працівників відповідно у таких розмірах:
першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні;
другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень;
третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень;
четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень;
п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень;
шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень;
2) з 1 липня і 1 жовтня 2011 р. - посадові оклади (тарифні ставки) працівників
сьомого тарифного розряду - у розмірах відповідно 1015 і 1040 гривень.
3. Державному агентству лісових ресурсів України (Сівець В.М.) у
встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та
застосовується з 1 липня 2011 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Сеня О.В.
www.minagro.kiev.ua
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини»
Номер, дата реєстрації: 9707 від 13.01.2012
Ініціатор: Народний депутат України Кармазін Ю.А.
Метою прийняття Закону є визначення правових, економічних та соціальних
засад виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини,
заходів контролю та нагляду за такою діяльністю, а також забезпечення справедливої
конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини,
покращення основних показників стану здоров'я населення, збереження природного
навколишнього середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення
раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування
впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.
Завданням проекту є встановлення основи тривалого розвитку виробництва та
реалізації органічної продукції при забезпеченні ефективного функціонування
внутрішнього ринку, гарантування справедливої конкуренції, забезпечення довіри
споживачів та захист інтересів споживачів, забезпечення продовольчої безпеки
держави.
Розробка проекту Закону України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської
продукції
та
сировини»
обумовлена
необхідністю
законодавчого
врегулювання
питань
виробництва
та
обігу
органічної
сільськогосподарської продукції та сировини, заходів контролю та нагляду за такою
діяльністю. Адже відсутність законодавчої бази в цій сфері гальмує розвиток
органічного ринку в нашій державі. Розробка нормативно-правової бази, що відповідає
міжнародним стандартам, сприятиме створенню правових та економічних умов для
формування внутрішнього ринку органічної продукції, його ефективної
інфраструктури, а також забезпечить підтримку експорту й підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції на зовнішньому ринку.
Виробництво органічної продукції стрімко розвивається в зарубіжних країнах.
За висновками експертів, на сьогодні під органічне сільське господарство в світі вже
використовуються великі площі земель: в Європі - 5,1 млн. га, Північній Америці - 1,5
млн. га, Латинській Америці - 4,7 млн. га, а в Австралії - цілих 10,6 млн. га. В Європі
частка земель, переведених на органічне землеробство, значно зросла за останні роки,
чому сприяла започаткована в 1993 році спільна політика ЄС щодо підтримки фермерів
у перші роки після переходу від звичайного до органічного агровиробництва: середній
показник у країнах ЄС досяг близько 4%, в Австрії та Італії він сягнув 8%, а в Швеції,
яка є європейським лідером, - майже 12%. У Швейцарії частка таких земель також є
однією з найбільших - понад 10%. Ці країни активно вживають заходів для розвитку та
підтримки цього напрамку сільськогосподарського виробництва. Це пов’язано зі
зростанням рівня продовольчих потреб населення і усвідомлення людством погіршення
навколишнього природного середовища, спричиненого інтенсифікацією сільського
господарства. Методи ж виробництва органічної сільськогосподарської продукції
гарантують необхідний якісний рівень такої продукції, безпечність харчування, а також
не шкодять довкіллю.
Суть органічного виробництва полягає у повній відмові від застосування ГМО,
антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Це призводить до підвищення
природної біологічної активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин,
підсилюються відновлювальні властивості природного середовища, нормалізується
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робота живих організмів, відбувається приріст гумусу, і, як результат – збільшення
урожайності сільськогосподарських культур.
Перевагами кінцевого результату органічного виробництва - органічних продуктів
є:
- відмінні смакові якості, відсутність шкідливих домішок, високі стандарти якості
органічної продукції, які мають позитивний вплив на організм людини, її здоров'я;
- безпечність для людини й навколишнього природного середовища, оскільки вони не
забруднені нітратами, важкими металами, залишками пестицидів, гербіцидів й інших
речовин хімічного синтезу;
- вони не містять хвороботворних мікроорганізмів, паразитів і алергенних компонентів,
генетично модифікованих організмів і речовин, зроблених на їхній основі;
- вони зберігають живильні властивості, якість, безпечність й натуральний склад при
переробці, оскільки використовуються тільки натуральні методи переробки й
традиційні рецепти, природні речовини й матеріали для пакування, заборонене
використання синтетичних ароматизаторів, консервантів, добавок тощо;
- вживання органічних продуктів опосередковано сприяє збереженню навколишнього
середовища, а саме позитивно впливає на відтворення природної родючості ґрунтів,
сприяє збільшенню природного біорізноманіття, поліпшує здоров'я тварин, оскільки
застосовуються такі методи їхнього утримання, які узгоджуються з їх природними
потребами й не заподіюють страждання тваринам.
З огляду на зазначене, Україна повинна також перейняти світовий досвід, адже
вона має величезний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської
продукції, її експорту, споживання на внутрішньому ринку, який пов'язаний з
наступним:
- в історичному аспекті Україна традиційно займала вагому позицію в світовому
землеробстві з виробництва високоякісної продукції. Це виробництво базувалося на
екологічно чистому землеробстві, без застосування мінеральних добрив та хімічних
засобів захисту рослин. Це свідчить про достатній досвід в цій сфері, що сприятиме
пришвидшеному розвитку цієї сфери;
- Україна має один з найвищих в світі відсоток родючих сільськогосподарських земель,
сприятливі кліматичні умови для органічної сільськогосподарської діяльності;
- в Україні, в силу її специфіки та складного економічного стану, деякі поля не
обробляються по декілька років. Тому агроекологічні показники ґрунту на таких полях
відповідають необхідному рівню, що значно пришвидшить строки здійснення
сертифікації, переходу на виробництво органічної продукції;
- в світі Україна відома як держава з величезним аграрним потенціалом, вона
знаходиться в безпосередній близькості до високорозвинених країн Європейського
Союзу та до вузла світових торгівельних шляхів, що сприяє можливості перетворення
України на провідного експортера органічної продукції.
Варто також враховувати, що вже сьогодні в Україні налічується більше 100
сільськогосподарських підприємств, які здійснюють свою діяльність за принципами
органічного господарювання та сертифіковані у відповідності з діючими міжнародними
стандартами. Площа, що зайнята під органічним виробництвом, становить понад 260
тис. гектарів.
Очевидно, що виробництво органічної продукції для України відіграє важливу
роль, оскільки воно передбачає функціонування окремого ринку, що відповідає
потребам споживачів в органічних продуктах, надає громадськості товари, що
сприяють захисту навколишнього природного середовища та благополуччю тварин, а
також забезпечує розвиток села, збільшує експортний потенціал держави.
Разом з тим, відсутність законодавства в цій сфері негативно впливає на розвиток
виробництва органічної продукції, можливості її реалізації на внутрішній та зовнішній
ринки. Адже відсутні правила та стандарти такого виробництва, правові засади
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Закон України “Про засади органічного виробництва”
Номер, дата реєстрації: 9707-1 від 18.01.2012
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
Метою прийняття Закону є визначення правових, економічних та соціальних
основ ведення органічного виробництва сільськогосподарської продукції, вимог щодо
вирощування, перероблення, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та
реалізації органічної продукції і сировини, а також охорону здоров’я населення та
збереження довкілля.
Прийняття законопроекту повинно започаткувати розробку повного пакету
нормативно-правових актів для
формування ефективної законодавчої бази
європейського рівня і створення реального правового поля для забезпечення рівних
умов функціонування суб’єктів господарювання органічного напрямку.
Відповідно до пункту 18.9.5 Указу Президента України від 27.04.2011
№ 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава" передбачено Мінагрополітики України забезпечити
розроблення та внесення на розгляд Уряду проекту Закону України «Про органічне
виробництво».
Розробка проекту Закону України «Про засади органічного виробництва»
обумовлена реальною необхідністю, оскільки цей напрямок сільськогосподарського
виробництва набув в Україні широкого масштабу, і продовжує розвиватися, проте вся
робота здійснюється поза законодавчим полем.
Сучасна ситуація на світовому продовольчому ринку характеризується
підвищенням попиту на якісні та безпечні продукти харчування та зростанням інтересу
споживачів до продукції, яка має назву «органічні продукти харчування». Аналіз
інформаційних матеріалів свідчить, що зазначений напрямок аграрного виробництва
набуває все більшого поширення в багатьох країнах світу і є найдинамічнішим
сектором в галузі. Він, починаючи з 1970 років, збільшується на 10-12 % щорічно.
Обсяг світового ринку органічних продуктів на сьогодні оцінюється на рівні понад 40
млрд. доларів США в рік.
Україна за своїми природно-кліматичним та ґрунтовим потенціалом має
унікальну можливість зайняти одне з провідних місць серед виробників органічної
продукції.
Разом з тим, реалізація цього потенціалу розвивається повільно і безсистемно,
головним чином через відсутність законодавчої бази, недостатній рівень організаційної
роботи, невизначеність щодо реального координатора проблеми.
На сьогодні в Україні налічується більше 140 сільгосппідприємств, які
здійснюють свою діяльність за принципами органічного господарювання та
сертифіковані у відповідності з діючими міжнародними стандартами. Площа, що
зайнята під органічним виробництвом, становить понад 270 тис. гектарів.
Створення господарств такої категорії відбулося головним чином завдяки
ентузіазму керівників та за підтримки іноземних компаній і організацій. Проте
подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися лише за
умови створення чіткої, ефективної системи підтримки на національному рівні і
правового забезпечення.
http://zakon.rada.gov.ua

-8-

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

Закон України «Про ґрунти та їх родючість»
Номер, дата реєстрації: 9731 від 18.01.2012
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
Метою розроблення проекту Закону України є гарантування збереження
унікального ґрунтового покриву країни, його екологічних і продукційних функцій та
створення необхідних умов для ефективного використання ґрунтових ресурсів без
негативних наслідків для наступних поколінь.
Законопроект спрямований на законодавче забезпечення:
раціонального використання та збереження ґрунтів України як важливого
компоненту довкілля та основного засобу сільськогосподарського виробництва,
розширеного відтворення їхньої родючості;
дотримання землевласниками та землекористувачами науково–
обґрунтованих технологічних регламентів, правил високої культури землеробства,
охорони ґрунтів при експлуатації, ліквідації та консервації об’єктів господарської та
іншої діяльності;
своєчасного запобігання і усунення явищ деградації ґрунтів та можливих
еколого-економічних ризиків, пов’язаних з неправомірним, екологічно небезпечним
землекористуванням.
Закон стимулюватиме впровадження новітніх підходів до моніторингу і
підвищення родючості ґрунтів, сприятиме впровадженню принципово нової стратегії
використання, охорони і управління ґрунтовими ресурсами, гармонізації з подібними
законами Росії, Німеччини та інших країн Європейського Союзу.
Розроблення проекту обумовлено значним погіршенням якісного стану ґрунтів
України та необхідністю виділення ґрунтів та їх родючості як окремого об’єкту
правової охорони в умовах ринку земель. Проектом Закону України передбачено
встановлення основоположних принципів державної політики та правил державного
обліку та регулювання у галузі охорони ґрунтів та їх родючості. Законопроект
розроблено у розвиток статті 14 Конституції і Земельного кодексу України згідно
Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки за напрямом «розвиток сільського господарства та земельна
реформа».
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки
продукції"
Номер, дата реєстрації: 9733 від 18.01.2012
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
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Основна мета прийняття цього проекту Закону – підвищення ефективності
системи профілактики та упередження потрапляння небезпечних, неякісних,
фальсифікованих або контрафактних товарів на споживчий ринок. Законопроектом
передбачається вилучення норм, що суттєво знижують рівень захисту прав споживачів,
а саме:
- щодо попередження за 10 днів про проведення планового заходу;
- щодо необхідності наявності згоди центрального органу у справах захисту прав
споживачів на проведення позапланового заходу.
А також законопроектом пропонується визначити механізм поводження з
продукцією, яка відповідно до вимог Закону України ″Про захист прав споживачів″
знята з реалізації та посилити відповідальність виробників та реалізаторів за введення в
обіг фальсифікованої продукції.
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (далі –
Проект Закону) розроблено на виконання протокольного рішення засідання Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 № 86.
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Відповідно до діючого законодавства спеціально уповноважений орган
виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в
областях, містах Києві і Севастополі, а на території Автономної Республіки Крим –
орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів
мають право перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому
числі ресторанного господарства, якість продукції та додержання обов'язкових вимог
щодо безпеки продукції. Проте, на даний час, у Законі України ″Про захист прав
споживачів″ не урегульовано питання щодо визначення механізму поводження з
продукцією, яка знята з реалізації. Крім того необхідно посилити відповідальність
виробників і реалізаторів за введення в обіг фальсифікованої продукції.
У 2007 році було прийнято Закон України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – Закон), введення норм
якого практично ослабило систему профілактики та упередження потрапляння
небезпечних, неякісних, фальсифікованих або контрафактних товарів на споживчий
ринок.
Так, згідно з частиною четвертою статті 5 Закону органи державного нагляду
(контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови
письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу
не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.
Така норма суперечить європейським директивам і аналогів такої норми не має у
світі.
Закон передбачає проведення позапланового заходу при зверненні фізичних та
юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства тільки
за умови наявності згоди центрального органу влади на його проведення, що в свою
чергу потребує додаткових витрат бюджетних коштів та часу.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
04.01.2012
Повідомлення про оприлюднення проект наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України “Про затвердження переліків питань для здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами
господарювання законодавства у сфері карантину та захисту рослин та
уніфікованих форм актів перевірок”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу “Про
затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у сфері
карантину та захисту рослин та уніфікованих форм актів перевірок” (далі-проект
наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.
Проект наказу розроблено відповідно до вимог ст. 5 Закону України “Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Метою прийняття проекту наказу є вдосконалення системи державного
контролю та нагляду, забезпечення плановості та прозорості заходів державного
контролю та нагляду у сферах карантину та захисту рослин.
Проектом наказу передбачається затвердити переліки питань для здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами
господарювання законодавства у сфері карантину та захисту рослин та уніфікованих
форм актів перевірок.
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Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу в
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001,
м. Київ,
вул. Хрещатик 24, e-mail: post@derzhkarantyn.kiev.ua;
- Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1,
м. Київ, Україна, 01001, е-mаіl: udvi@vet.gov.ua; kobal@vet.gov.ua;
- Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємства:
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, Факс: (044) 254-43-78, е-mаіl: mail@dkrp.gоv.uа;
Метою прийняття Проекту наказу є виконання вимог статті 5 Закону України
“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Основними завданнями є вдосконалення системи державного контролю та
нагляду, забезпечення плановості та прозорості заходів державного контролю та
нагляду у сферах карантину та захисту рослин і єдиного підходу до їх планування та
здійснення.
Ці завдання орієнтовані на удосконалення проведення державного контролю
та нагляду у сферах карантину та захисту рослин, з метою забезпечення дотримання
фітосанітарних заходів, особи повинні забезпечити постійний, науково обґрунтований,
кваліфікований контроль на всіх стадіях виробництва.
Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
Виробництво та обіг об’єктів регулювання – складний багатоетапний процес,
де на кожному виробничому етапі існує ризик розповсюдження шкідливих організмів.
З метою забезпечення дотримання особами фітосанітарних заходів у процесі
виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, в тому числі експорту, імпорту
об'єктів регулювання та спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання
погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення,
багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту,
продукції рослинного походження через шкідників, хвороби і бур'яни здійснюється
державний нагляд (контроль) у сферах карантину та захисту рослин.
Державний нагляд (контроль) у сферах карантину та захисту рослин
стосується усіх видів діяльності суб’єкта господарювання, пов’язаних з виробництвом,
переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та рослинними
продуктами, з користуванням землею, лісом, водними об'єктами, вирощуванням
рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових
насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, застосуванням пестицидів
і агрохімікатів у процесі сільськогосподарського виробництва.
Вдосконалення системи державного контролю та нагляду у сферах карантину
та захисту рослин, забезпечення плановості та прозорості заходів державного
контролю та нагляду і єдиного підходу до їх планування, підвищення рівня
відповідальності державних органів у сферах карантину та захисту рослин, їх
інспекторського складу можливе шляхом реалізації положень зазначеного проекту
типових форми актів (додатків), які складаються за результатами відповідних
перевірок.
В зв’язку з прийняттям Закону України від 01.07.2010 № 2399 "Про внесення
змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" виникла необхідність приведення у відповідність до нього
діючого законодавства в частині затвердження переліку питань для здійснення заходів
державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження
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господарської діяльності та типових форм актів (додатків), які складаються за
результатами відповідних перевірок, розроблених на підставі критеріїв ступеню ризику
від здійснення господарської діяльності у сферах карантину та захисту рослин,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 947 “Про
затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності у сфері карантину рослин” та від 27.05.2009 № 513 “Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”.
Проект наказу розроблено на виконання вимог ст. 5 Закону України „Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Проектом наказу передбачається затвердити переліки питань для здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами
господарювання законодавства у сфері карантину та захисту рослин та уніфікованих
форм актів перевірок.
www.minagro.kiev.ua
05.01.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім
внутрішніх водойм (ставків) господарств» та проекту спільного наказу
Мінекономрозвитку України та Мінагрополітики України «Про визнання таким,
що втратив чинність, наказ Держкомпідприємництва та Мінагрополітики від
14.11.2001 № 132/336»
Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначених проектів наказів,
підготовлених з метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у
відповідність із законодавством України, Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про публікацію проекту наказу «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим
виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств» та проекту спільного
наказу Мінекономрозвитку України та Мінагрополітики України «Про визнання таким,
що втратив чинність, наказ Держкомпідприємництва та Мінагрополітики від 14.11.2001
№ 132/336» в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України: www. minagro.gov.ua.
Свої зауваження та пропозиції прохання надсилати до:
1. Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик
24, м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).
2. Державного агентства рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45А, м. Київ, 04053, www.darg.gov.ua).
Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та
пропозиції – один місяць з дня оприлюднення проекту наказу «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим
виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств» та проекту спільного
наказу Мінекономрозвитку України та Мінагрополітики України «Про визнання таким,
що втратив чинність, наказ Держкомпідприємництва та Мінагрополітики від 14.11.2001
№ 132/336».
Ціль держаного регулювання – забезпечення реалізації вимог Закону України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», приведення нормативної
бази, що стосується господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби,
у відповідність до чинного законодавства.
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Проект наказу «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх
водойм (ставків) господарств» слугуватиме забезпеченню стабільності та прозорості,
упорядкуванню відносин у сфері промислового вилову риби у водних об’єктах України
шляхом чіткого визначення кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інші
вимог до провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом
риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств. Унеможливленню незаконної,
непідзвітної та нерегульованої діяльності користувачів водних живих ресурсів.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» (далі – Закон) провадження господарської діяльності,
пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств
підлягає ліцензуванню. На виконання вимог статті 8 Закону України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності» діє спільний наказ Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної
політики України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках
рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств», відповідно
до якого органом, що забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування
промислового вилову риби є Укрдержрибгосп.
Вищезазначена структура, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 25.05.2006 № 752 «Про ліквідацію Державного департаменту рибного
господарства», була ліквідована без права наступництва.
Відповідно до Указів Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 16.04.2011 №
484/2011 «Про Державне агентство рибного господарства України», у яких визначено,
що Державний комітет рибного господарства України реорганізовано у Державне
агентство рибного господарства України, і Держрибагентство України є
правонаступником Держкомрибгоспу.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 798 «Про внесення
змін до переліку органів ліцензування» визнано, що Держрибагентство України є
органом ліцензування провадження господарської діяльності, пов’язаної з
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.
Таким чином, дія спільного наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
пов’язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських
водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств» не відповідає чинному
законодавству України.
У зв’язку з цим виникає необхідність щодо приведення законодавства України
у відповідність до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 798 «Про
внесення змін до переліку органів ліцензування», а також це дозволить належним
чином контролювати рибопромислову діяльність.
www.minagro.kiev.ua
10.01.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансування ліквідації та екологічної реабілітації території впливу
гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник"
Тячівського району Закарпатської області"
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З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансування ліквідації та екологічної реабілітації території
впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник"
Тячівського району Закарпатської області" Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансування ліквідації та екологічної реабілітації території впливу
гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського
району Закарпатської області" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою
http://www.minagro.gov.ua. Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та
електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства України,
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001; e‑mail: Levizka@minapk.kiev.ua.
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування
ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного
підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської
області
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у
державному бюджеті Мінагрополітики за бюджетною програмою "Ліквідація та
екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства
"Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" (далі бюджетні кошти), з метою запобігання подальшого розвитку надзвичайної ситуації
техногенного характеру державного рівня.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
бюджетної програми є Мінагрополітики, яке визначає розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. Бюджетні кошти надаються
на безповоротній основі.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
завершення розробки проекту ліквідації шахт № 9 і № 8 та екологічної
реабілітації території гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський
солерудник" Тячівського району Закарпатської області;
комплексну державну експертизу зазначеного проекту;
здійснення заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу
гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського
району Закарпатської області відповідно до затвердженої проектно-кошторисної
документації;
проведення проектно-вишукувальних, науково-дослідних робіт в поточному
році;
загальновиробничі витрати по утриманню гірничих об’єктів на час виконання
робіт з ліквідації, у тому числі заробітну плату працівників;
погашення кредиторської заборгованості минулих років, що зареєстрована в
органах казначейства;
оплату послуг з технічного та авторського нагляду спеціалізованих
організацій в поточному році.
Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються
відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва,
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в
установленому законом порядку.
5. 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 законодавством.
6. 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.
Мінагрополітики України розроблено наказ від 14.09.2011 № 469 "Про
проведення робіт по підготовці необхідних документів стосовно ліквідації чи
консервації гірничодобувних об'єктів", яким передбачено розпочати роботу з
підготовки необхідних документів щодо ліквідації шахт № 8 та № 9 ДП
"Солотвинський солерудник" як гірничодобувного об’єкта, замовлення проекту
ліквідації шахт № 8 та № 9 та екологічної реабілітації території гірничих робіт
підприємства, забезпечення необхідного фінансування проведення робіт.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування
ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного
підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області"
розроблений на виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2012
рік".
Відповідно до вимог пункту 4.5 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, МНС в експертному висновку від
09.12.2010 № 02-17292/165 підтвердило рішення Комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації
(протокол від 03.12.2010 № 14) щодо класифікації ситуації, що склалася на ДП
"Солотвинський солерудник", як надзвичайної ситуації державного рівня.
www.minagro.kiev.ua
11.01.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та
іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України”

Випуск
№64 (53)
8 лютого
2012 року

З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження
ним та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого
майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” та аналізу
регуляторного впливу зазначеного проекту розміщено в мережі Інтернет на офіційному
веб‑сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою
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http://www.minagro.gov.ua. Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом
місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної
політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001; e-mail:
homichak@minapk.kiev.ua.
Метою прийняття проекту постанови є удосконалення Порядку обліку
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність
держави, і розпорядження ним відповідно до норм чинного законодавства.
У зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України, відповідно до пунктів
228.6 та 228.7 якого встановлено, що вилучені в дохід держави (конфісковані) спирт
етиловий та алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій переробці, а
тютюнові вироби - знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
виникла необхідність приведення у відповідність до зазначених норм Податкового
кодексу України Порядку обліку зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна,
що переходить у власність держави, і розпорядження ним.
Відповідно до пункту 5 Прикінцевих положень Закону України від 20.05.2010
№ 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
№ 139-р
затверджено план заходів щодо запобігання у 2011 році контрабандному ввезенню та
виробництву фальсифікованих підакцизних товарів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку
обліку зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність
держави, і розпорядження ним та визнання такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 р. № 508" розроблено Мінагрополітики
України на виконання пункту 6 плану заходів щодо запобігання у 2011 році
контрабандному ввезенню та виробництву фальсифікованих підакцизних товарів,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. №
139-р, та з метою реалізації пунктів 228.7 та 228.7 статті 228 Податкового кодексу
України.
www.minagro.kiev.ua
17.01.2012
Повідомлення про оприлюднення Проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що
спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у
сільській місцевості”
Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлений відповідно до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” .
Зазначений проект розміщено на сайті Мінагрополітики України 12 січня 2012
року (www.minagro.gov.ua, розділ “Регуляторні акти”).
Розробник: Мінагрополітики України.
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001).
Електрона адреса розробника: kirina@minapk.gov.ua

Випуск
№64 (53)
8 лютого
2012 року

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету, що
спрямовуються для реформування та розвитку комунального господарства у
сільській місцевості
У пункті 2 слова “(далі облсількомунгоспи)” виключити.
Пункт 3 викласти у такій редакції:
“3. Мінагрополітики щорічно затверджує пріоритетні напрямки розвитку
комунального господарства у сільській місцевості.
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Відбір об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок бюджетних коштів,
здійснюється конкурсною комісією. Положення про конкурсну комісію та її склад
затверджуються Мінагрополітики.
Основними критеріями відбору об’єктів є відповідність їх затвердженим
напрямкам та наявність співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або
інших джерел не в меншому обсязі.
Фінансування здійснюється за об’єктами, які передані у комунальну
власність.”.
Пункт 4 викласти у такій редакції:
“4. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться
відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного
бюджету, затвердженого Мінфіном.”.
У пункті 5:
абзац другий після слів “оновлення обладнання” доповнити словами
“придбання спеціалізованої техніки”;
після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
“реалізацію проектів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації;
придбання та встановлення обладнання для сільських населених пунктів з
метою глибокого очищення води;
державну підтримку здійснення державно-приватного партнерства у сфері
оброблення відходів, збору, очищення та розподілення води;
здійснення технічного аудиту об’єктів водопостачання та водовідведення в
сільських населених пунктах”.
Основною метою прийняття проекту постанови є визначення механізму
використання коштів, передбачених Мінагрополітики України в державному бюджеті
за програмою “Реформування та розвиток комунального господарства у сільській
місцевості”.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для реформування та
розвитку комунального господарства у сільській місцевості” підготовлений на
виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.
www.minagro.kiev.ua
18.01.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу "Деякі питання реалізації
пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу
України" (далі – проект наказу)

Випуск
№64 (53)
8 лютого
2012 року

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Деякі питання реалізації пункту 1
підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України" та
аналізу регуляторного впливу проекту наказу, Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу підготовлений з метою затвердження форми Розрахунку
розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за
поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі та форми
Відомості про виплачені суми такої компенсації сільськогосподарським
товаровиробникам, а також порядків їх заповнення.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua
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№64 (53)
8 лютого
2012 року

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: lav@minapk.kiev.ua та
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. Грушевського, 12/2, м.
Київ, 01008, e-mail: meconomy@me.gov.ua.
Проект наказу підготовлений з метою затвердження форми Розрахунку
розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за
поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі та форми
Відомості про виплачені суми такої компенсації сільськогосподарським
товаровиробникам, а також порядків їх заповнення.
Проект наказу підготовлено на виконання Плану організації підготовки
проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 22 грудня
2011 р. № 4268 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки
сільськогосподарських товаровиробників" (доручення Кабінету Міністрів України від
12.01.2012 № 63521/1/1-11) в частині затвердження форми Розрахунку розподілу суми
компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними
переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі та форми Відомості про
виплачені суми такої компенсації сільськогосподарським товаровиробникам, а також
порядків їх заповнення.
www.minagro.kiev.ua
20.01.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та
продовольства
України
«Про
затвердження
Розрахунку
частки
сільськогосподарського товаровиробництва».
Відповідно до абзацу четвертого пункту 308.1 статті 308 глави 2 розділу XIV
Податкового кодексу України та з метою набуття і підтвердження статусу платника
фіксованого сільськогосподарського податку, Управлінням бухгалтерського обліку,
звітності та господарського забезпечення розроблено проект наказу Мінагрополітики
України
«Про
затвердження
Розрахунку
частки
сільськогосподарського
товаровиробництва».
До проекту додається Розрахунок частки сільськогосподарського
товаровиробництва.
Зазначений проект разом з Розрахунком частки сільськогосподарського
товаровиробництва розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України – www.new.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу за
адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24,
м. Київ, 01001, e-mail: buh@minapk.gov.ua
Проект наказу підготовлений з метою оптимізації податкового навантаження
на сільськогосподарського товаровиробника і забезпечення єдиної методології при
визначенні платників фіксованого сільськогосподарського податку, а також для
збереження
в
умовах
СОТ
сприятливої
податкової
політики
для
сільгосптоваровиробників шляхом сплати фіксованого сільськогосподарського
податку.
Проект наказу підготовлено з метою реалізації абзацу четвертого пункту 308.1
статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України.
www.minagro.kiev.ua
- 18 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

27.01.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо питань оподаткування насіння кукурудзи"
(далі – проект Закону)
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування насіння
кукурудзи" та аналізу його регуляторного впливу, Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект Закону підготовлений з метою створення сприятливих умов для
ввезення на митну територію України насіння кукурудзи товарних позицій 1005 10 11
00, 1005 10 13 00, 1005 10 15 00, 1005 10 19 00, 1005 10 90 00 згідно з УКТ ЗЕД у
зв’язку з необхідністю пересіву біля 2 млн га зернових культур.
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 Закону та аналізу його
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можня надавати протягом
місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної
політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail:
lav@minapk.kiev.ua та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул.
Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, e-mail: meconomy@me.gov.ua.
Проект Закону підготовлений з метою здешевлення вартості імпортованого
насіння кукурудзи, яке буде використано для пересіву озимих зернових, шляхом
звільнення від сплати податку на додану вартість при ввезенні на митну територію
України насіння кукурудзи товарних позицій 1005 10 11 00, 1005 10 13 00, 1005 10 15
00, 1005 10 19 00, 1005 10 90 00 згідно з УКТ ЗЕД.
Проект Закону підготовлений Міністерством аграрної політики та
продовольства України для створення сприятливих умов для ввезення на митну
територію України насіння кукурудзи товарних позицій 1005 10 11 00, 1005 10 13 00,
1005 10 15 00, 1005 10 19 00, 1005 10 90 00 згідно з УКТ ЗЕД у зв’язку з необхідністю
пересіву біля 2 млн га зернових культур.
Основною культурою для пересіву є кукурудза, площі якої в 2012 році
заплановано збільшити до 4,3 млн га, що в порівнянні з минулим роком на 700 тис. га
більше, що передбачає імпорт насіння кукурудзи в обсязі до 30 тис. тонн.
www.minagro.kiev.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
31.01.2012
Закон про ринок земель ВР України може розглянути в другому читанні 7-10
лютого 2012
Законопроект "Про ринок земель" очікується до розгляду Верховною Радою у
другому читанні на пленарному засіданні 7-10 лютого 2012 р. Про це 31 січня ц.р. на
прес-конференції повідомив голова Державного агентства земельних ресурсів
С.Тимченко. "Розгляд даного законопроекту намічено вже на цей пленарний тиждень у
другому читанні. Сподіваюся, що він буде прийнятий", - сказав він. С. Тимченко
нагадав, що на останньому засіданні профільного комітету Верховної Ради було
розглянуто 1038 поправок до законопроекту.
Голова відомства також зазначив, що згідно із законопроектом, вартість
продажу сільськогосподарських земель повинна бути не нижче нормативної грошової
оцінки, яка на сьогодні становить близько 20 тис. грн. за гектар ріллі.
У той же час, на думку С. Тимченко, вартість продажу с/г земель повинна бути
ринковою, тобто грунтуватися на співвідношенні попиту та пропозицій.
"Я вважаю, що якщо ми говоримо про ринок, то, перш за все, ми повинні
припинити безкоштовно роздавати землю. І друге, ми повинні запустити ринок за
формулою - попит визначає пропозицію", - пояснив він.
«УНІАН»
30.01.2012
МінАПіП пропонує до 1 травня 2012 р. звільнити від ПДВ операції з імпорту в
Україну насіння кукурудзи
МінАПіП України опублікувало проект закону "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо питань оподаткування насіння кукурудзи".
Як йдеться в документі, законопроект підготовлений з метою створення
сприятливих умов для ввезення на митну територію України насіння кукурудзи
товарних позицій 1005 10 11 00, 1005 13 жовтня 00, 1005 15 жовтня 00, 1005 19 жовтня
00, 1005 10 90 00 згідно УКТ ЗЕД в зв'язку з необхідністю пересівання близько 2 млн.
га зернових культур.
"Основною культурою для пересіву є кукурудза, площа якої в 2012 році
заплановано збільшити до 4,3 млн. га, що в порівнянні з минулим роком на 700 тис. га
більше, що передбачає імпорт насіння кукурудзи в обсязі до 30 тис. т", - йдеться в
пояснювальній записці до законопроекту.
Зокрема, пропонується, тимчасово, до 1 травня 2012 р., звільнити від
обкладання ПДВ операції з імпорту в Україну насіння кукурудзи.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
27.01.2012
МінАПіП України забезпечить 3-х рівневу підтримку молочного тваринництва М. Присяжнюк
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2012 року

МінАПіП України в 2012 р. забезпечить 3-х рівневу підтримку молочного
тваринництва. Про це 27 січня п. р. заявив міністр аграрної політики і продовольства
М. Присяжнюк в рамках робочого візиту до Рівненської області.
За його словами, дана підтримка буде виглядати наступним чином: "Перша
форма державної підтримки - сімейні ферми, одну з яких ми (М.Присяжнюк і
представники Рівненської обл. - Ред.) сьогодні відвідали, яка містить 3 корови. Друга
форма підтримки - це така молочна ферма, яку ми теж сьогодні відвідали, яка має 1400
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голів, і вони будуть збільшувати поголів'я за підтримки держави. І, звичайно, будемо
стимулювати розвиток фермерських господарств по 100-150 корів. Така 3-х рівнева
підтримка дозволить стабілізувати розвиток молочної галузі і почати нарощування
виробництва молока, так як молоко сьогодні - це та продукція, яка досить перспективна
для реалізації ".
Інформаційна компанія "ПроАгро"
27.01.2012
Мінекономрозвитку України пропонує відмінити мінімальні ціни на цукор
Міністерство економіки та розвитку України розробило законопроект, що
передбачає скасування мінімальних цін на цукор і цукровий буряк. Відповідно до
законопроекту, текст якого розміщений на сайті міністерства, пропонується внести
відповідні зміни до Закону "Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру".
Автори проекту нагадують, що законом передбачений механізм встановлення
мінімальних рівнів цін на цукровий буряк і цукор, нижче яких суб'єкти
підприємницької діяльності не мають права реалізовувати зазначену продукцію на
внутрішньому ринку. Законом також передбачено, що в разі реалізації цукру, за цінами
нижче встановленої мінімальної ціни, з суб'єкта підприємницької діяльності стягується
штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснюється з порушенням
встановленого порядку.
Введення вищевказаної норми в 1999 р., відзначають розробники документа,
мало на меті, в умовах, коли вітчизняне виробництво цукру перевищувало потребу
внутрішнього ринку, забезпечити товаровиробникам прибутковість. Однак, як показує
практика, такий механізм виявився недієвим - ціна на ринку цукру формувалася під
впливом попиту та пропозиції.
"На сьогодні існування норми про обов'язкову реалізації цукру з
адміністративно встановленими цінами створює для виробників ускладнення при його
реалізації, стримує підприємницьку ініціативу і обмежує конкуренцію на ринку цукру",
- стверджують автори законопроекту.
Крім того, нагадують вони, в 2005 р. вступив в силу Закон України "Про
державну підтримку сільського господарства України", яким введено ринковий
механізм регулювання цін на об'єкти державного цінового регулювання, до яких
відноситься також і цукор з цукрового буряка. Суть такого механізму полягає у
підтримці рівня цін на внутрішньому ринку в межах встановленого цінового діапазону
шляхом здійснення аграрних інтервенцій.
«ЛIГАБiзнесIнформ»
26.01.2012
ВР України розгляне законопроект "Про грунтах і їх родючість"
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Земельне законодавство, сформоване в Україні на сьогоднішній день, досить
повне, однак недієве через відсутність підзаконних актів. Таку думку висловив М.
Мірошниченко, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової
роботи НЦЦ Інститут грунтознавства та агрохімії ім. Соколовського.
Серед основних законів у цій сфері він виділив Земельний кодекс України, закон
"Про охорону земель", закон "Про державний контроль над використанням земель",
закон "Про оцінку земель", закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо збереження родючості грунтів" .
Ті зміни, які відбувалися в останні двадцять років, зводилися в основному до
зміни форми власності на землю, проте мало торкались аспекти збереження її якості. "У
нас в 2003 р. вийшов закон про охорону земель - мертвий закон", - зазначає С. Булигін,
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академік-секретар відділення землеробства НААН. "Як часто у нас буває, закони
хороші, але працювати вони не можуть, оскільки не забезпечені підзаконними актами і
нормативними документами", - зазначив М. Мірошниченко.
Так, наприклад, Земельний кодекс посилається на показники деградації грунту,
однак до цього дня розроблено лише 13 показників, у той час як самих деградаційних
процесів налічується близько двох десятків. Закон України "Про оцінку земель" вказує,
що оцінка родючості земель повинна проводитися раз на сім років. "Насправді ж,
оцінку грунтів зробили 20 років тому, при цьому використовували дані дослідження
земель шістдесятирічної давнини. І як з такими матеріалами можна оцінити реальний
стан земель?", - відзначає М. Мірошниченко.
Проте основним пропуском в земельному законодавстві він назвав відсутність
порядків і механізмів стимулювання заходів з охорони родючості земель. В контексті
запровадження ринку земель та впровадження ринкових відносин економічний фактор
може стати основним стимулом, який би змусив землекористувача піклуватися про
землю, зазначає експерт. "Логіка проста - якщо при закінченні терміну оренди буде
виявлено зниження якогось із показників родючості грунту, то бізнесмен повинен буде
компенсувати його повне відновлення. У такій ситуації бізнес віддасть перевагу
вкладати кошти в підтримку якості землі заздалегідь, - відзначає він. Західноєвропейського фермера не треба змушувати піклуватися про землю, оскільки
там вдалося поєднати правові та економічні механізми - йому вигідно підтримувати
родючість землі на потрібному рівні ".
Нагадаємо, 18 січня 2012 р. в парламенті був зареєстрований проект закону
України "Про грунтах і їх родючості". "У ньому системно викладено всі принципи
державної політики в цій сфері та основи держрегулювання", - відзначає він.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.01.2012
Кабінет Міністрів України пропонує парламенту ввести агрохімічні паспорти
земель
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді ввести агрохімічні паспорти
земель. Про це йдеться в проекті закону № 9731, зареєстрованому в парламенті 18 січня
2012.
Зокрема, пропонується встановити, що агрохімічна паспортизація земель
проводиться з метою державного контролю за зміною показників родючості і
забруднення грунтів на землях всіх категорій і є обов'язковою у разі зміни їх цільового
призначення.
У агрохімічних паспортах передбачається вказувати початковий і поточний
рівень поживних речовин у грунті, рівень забруднення (засмічення), показник
родючості грунтів (за основними природними властивостями), показник родючості
грунтів після поліпшення їх якості.
Планується, що фінансування заходів з паспортизації буде здійснюватися за
рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів, а також коштів землевласників і
землекористувачів.
Крім того, з метою відображення стану грунтів, зокрема їх властивостей, будуть
складатися карти грунтів України, Криму, областей, районів, міст, районів у містах,
селищ і сіл.
Також даним проектом закону передбачається встановити вимоги до охорони
грунтів при веденні господарської діяльності, вимоги з охорони грунтів від
виснаження, пересушування, вимоги щодо відтворення деградованих грунтів та інші.
Крім того, визначається порядок державного контролю в сфері використання
грунтів та охорони їх родючості та відповідальність за порушення законодавства у
даній сфері.
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Як повідомлялося раніше, Міністерство аграрної політики і продовольства
виступає за введення обов'язкового агрохімічного паспорта для земель
сільськогосподарського призначення.
Президент В. Янукович схвалив продовження мораторію на продаж с / г земель
до 2013 р. Голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді А. Єфремов допускає
розгляд парламентом у другому читанні законопроекту про запровадження ринку землі
сільськогосподарського призначення 7-10 лютого 2012.
«Українські Новини»
25.01.2012
Росія назвала виробників українського сиру, продукція яких не відповідає
технічному регламенту
У Російській Федеральній службі з нагляду в сфері захисту прав споживачів і
благополуччя людини (Росспоживнагляд) стверджують, що 14 видів сирів шести
українських виробників не відповідають технічному регламенту. При вибірковому
дослідженні зразків, що знаходяться в обороті сирів виробництва України, на
відповідність "Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію" від 12.06.08 р.,
ГОСТ Р "Масло і паста масляна з коров'ячого молока" встановлено, що всі 14 зразків
сирів мають в складі рослинні жири, інформація про наявність яких не позначена на
етикетці, повідомляє прес-служба відомства.
У відомстві підкреслюють, що це вводить в оману споживача продукції і є
порушенням ФЗ "Технічний регламент на молоко і молочну продукцію".
Проведені дослідження виявили невідповідність таких сирів встановленим
нормам: сир "Родріго" - виробник ТОВ "Гадячсир" (Полтавська обл), сир
"Мармуровий" - виробник ПП КФ "Прометей" (Чернігівська обл., м. Мена), сир
"Російський" класичний, сир "Голландський" брусковий, сир "Костромський" виробник ПАТ "Баштанський сирзавод" (Миколаївська обл.), сир "Король Артур" зі
смаком пряженого молока - виробник ПП "Рось" Філія "Роменський молочний
комбінат" (Сумська обл.), сир "Мисливський" брусковий з паприкою, перцем,
петрушкою і часником, сир "Російський" класичний - виробник ПАТ "Бель Шостка
Украна" (Сумська обл.), сир "Сметанковий" - виробник ПП КФ "Прометей"
(Чернігівська обл., м. Мена), сир "Вершковий" - виробник ТОВ "Лозівський молочний
завод" (Харківська обл.), сир "Монтегро" з ароматом горіха, сир "Сметанковий" виробник ТОВ "Гадячсир" (Полтавська обл.), сир "Російський" класичний - виробник
АТ "Пирятинський сирзавод "(Полтавська обл.).
"Таким чином, є ознаки порушення права споживачів на надання необхідної та
достовірної інформації про товари, що забезпечує можливість їх правильного вибору,
закріпленого пунктом 1 статті 10 Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. №
2300-1"Про захист прав споживачів ", - відзначили в Росспоживнагляді.
Нагадаємо, голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України І.
Бісюк раніше заявив, що Держветфітослужба звернулася до російських колег з
проханням надати офіційну інформацію щодо перевірок сирної продукції, імпортованої
з України.
«Rupor.info»
24.01.2012
КМУ вніс на розгляд парламенту законопроект про органічне виробництво

Випуск
№64 (53)
8 лютого
2012 року

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України проект закону "Про
засади органічного виробництва" (№ 9707-1 від 18 січня 2012 р.).
Як говориться в пояснювальній записці до документа, розробка законопроекту
обумовлена реальною необхідністю, оскільки цей напрям сільськогосподарського
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виробництва набув в Україні широкого масштабу і продовжує розвиватися, проте вся
робота здійснюється поза законодавчим полем.
Відзначається, що сучасна ситуація на світовому продовольчому ринку
характеризується підвищенням попиту на якісні та безпечні продукти харчування та
зростанням інтересу споживачів до продукції, яка називається органічною. "Україна за
своїми природно-кліматичним і грунтовим потенціалом має можливість зайняти одне з
провідних місць серед виробників органічної продукції. Разом з тим, реалізація цього
потенціалу розвивається повільно і безсистемно, головним чином через відсутність
законодавчої бази, недостатнього рівня організаційної роботи, невизначеності щодо
реального координатора проблеми ", - йдеться в записці.
Зазначається, що на сьогодні в Україні налічується більше 140
сільгосппідприємств, які здійснюють свою діяльність на принципах органічного
господарювання та сертифіковані у відповідності з діючими міжнародними
стандартами. Площа, зайнята під органічним виробництвом, становить більше 270 тис.
га. Створення господарств такої категорії відбулося, головним чином, завдяки
ентузіазму керівників та за підтримки іноземних компаній і організацій. Однак
подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися лише за
умови створення чіткої, ефективної системи підтримки на національному рівні та
правового забезпечення.
Зазначається, що прийняття законопроекту має почати розробку повного пакета
нормативно-правових актів для формування ефективної законодавчої бази
європейського рівня і створення реального правового поля для забезпечення рівних
умов функціонування суб'єктів господарської діяльності в органічному напрямку.
Прийняття Закону дозволить значно збільшити обсяги виробництва
конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку
високоякісними продуктами харчування та створити передумови для формування
свідомості здорового способу життя у громадян.
«УНІАН»
20.01.2012
Навесні 2012 борщовий набір в Україні значно подешевшає - А. Ярмак
Експерт інвестиційного департаменту FAO (ООН) А. Ярмак прогнозує, що
навесні борщовий набір в Україні значно подешевшає.
За словами фахівця, перевиробництво овочів привело до зниження цін в тричотири рази на картоплю і буряк і в п'ять-десять разів на цибулю і капусту. "Вітчизняна
овочева продукція до величезного невдоволення фермерів четвертий місяць поспіль
реалізується під гаслом "все по гривні", і то, якщо пощастить: оптові ціни у багатьох
сільгоспвиробників зараз навіть нижче собівартості (нижче 1 грн. за кілограм)", відзначає А. Ярмак.
За словами експерта, в квітні-травні 2012 р. на овочевому ринку відбудеться
черговий обвал цін: закладена на зберігання продукція борщового набору (капуста,
картопля, цибуля, буряк і морква) подешевшає в опті до 0,5-0,7 грн./кг. Ціни на
картоплю та овочі відновляться не раніше літа.
«Сегодня»
23.01.2012
В Україні планується розробити концепцію розвитку біржового ринку з торгівлі
сільгосппродукцією

Випуск
№64 (53)
8 лютого
2012 року

На базі Аграрної біржі України створена робоча група з метою вироблення
спільної концепції розвитку біржового ринку з торгівлі сільськогосподарською
продукцією. Про це заявив директор Аграрної біржі О.Марюхнич.
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"До складу групи увійшли компетентні учасники ринку: Українська зернова
асоціація, Національна асоціація бірж України, трейдери, Національний банк України,
банки Аваль та Креді Агріголь. Фахівці скрупульозно вивчають всі пропозиції,
зауваження та побажання учасників ринку, що надходять в контексті розробки
концепції. Після доопрацювань проект буде переданий на розгляд до Міністерства
аграрної політики і продовольства ", - сказав О.Марюхнич.
За словами директора Аграрної біржі, прийняття концепції стане надійним
базисом для стабільного розвитку вітчизняного товарного ринку. В цьому році Аграрна
біржа налаштована у своїй роботі на багатовекторність. Зокрема, планується розробити
і запустити в дію ряд вагомих для сільськогосподарського сектора проектів.
"В рамках нової концепції розвитку біржового ринку ми будемо працювати
відразу в декількох напрямках. Це організація електронної системи біржових торгів на
основі WEB-рішень, формування прозорої ринкової ціни на сільськогосподарську
продукцію, а також введення повноцінного розрахунково-клірингового обслуговування
біржових торгів", - заявив директор Аграрної біржі.
«Дело»
20.01.2012
КМУ пропонує затвердити порядок ведення Державного земельного кадастру
Кабінет Міністрів України пропонує затвердити порядок ведення Державного
земельного кадастру (ДЗК). Про це йдеться в проекті постанови уряду, розміщеному на
сайті Державного агентства земельних ресурсів.
Документом визначається, що держземкадастр ведеться на електронних та
паперових носіях. Ведення кадастру здійснює Держземагентство та його територіальні
органи. Відомство також є власником кадастру. Адміністратором ДЗК є ДП "Центр
державного земельного кадастру".
Відомості в кадастр вносять державні кадастрові реєстратори, які входять до
складу Держземагентства та його територіальних органів. Реєстратор має доступ до
всіх відомостей ДЗК, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього,
надання таких відомостей, про відмову в здійсненні даних дій.
У проекті документа також визначаються повноваження державних
кадастрових реєстраторів всіх рівнів.
Відомості ДЗК діляться на основні відомості про геодезичну і картографічну
основу кадастру, кадастрове зонування земель в межах території України, об'єкти
держземкадастру.
Документами ДЗК є: індексні кадастрові карти (плани) Україна, АРК, областей,
районів, сіл, селищ, міст; індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони,
кадастрового кварталу; кадастрові карти (плани) Криму, областей, районів, сіл, міст,
інші тематичні карти (плани); поземельні книги.
«UBR»
20.01.2012
Президент України утворив Державну інспекцію з контролю за цінами

Випуск
№64 (53)
8 лютого
2012 року

Президент України В. Янукович утворив Державну інспекцію з контролю за
цінами. Про це йдеться в указі президента № 19/2012.
Згідно з документом, на нову інспекцію покладено функції з реалізації
державної політики з контролю за цінами. Кабінет Міністрів України повинен подати в
місячний строк проект положення про інспекцію. Указ набирає чинності з дня його
опублікування.
Крім того, президент призначив головою Держінспекції з контролю за цінами
Олександра Кісельова, а першим заступником голови Миколу Поєдинка.
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Нагадаємо, в липні 2011 р. КМУ звільнив О.Савицького з посади начальника
Державної інспекції з контролю за цінами у зв'язку з ліквідацією цієї інспекції.
«РБК-України»
17.01.2012
Держслужба статистики України оприлюднила попередні підсумки збирання
врожаю основних сільськогосподарських культур в 2011 р.
За попередньою інформацією Державної служби статистики, в Україні під
урожай 2011 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 27,7 млн. га, в т.ч.
сільськогосподарськими підприємствами - на 19,5 млн. га (70,4%), господарствами
населення - на 8,2 млн. га (29,6%). У порівнянні з 2010 р. загальна посівна площа
збільшилася на 719,9 тис. га (на 2,7%).
Господарствами всіх категорій у 2011 р. зібрано 56,7 млн. т зерна у вазі після
доробки, з них зерна продовольчих культур - 23,7 млн. т (42%), фуражних зернових 33,0 млн. т (58%) . У порівнянні з 2010 р. виробництво зерна збільшилося на 44,3%, що
обумовлено як розширенням площі збирання (на 738,6 тис. га, або на 5,1%), так і
збільшенням урожайності зернових культур (на 10,1 ц / га, або на 37,5%).
Сільгосппідприємствами зібрано 44,2 млн. т зерна (78% загального валового
збору), господарствами населення - 12,5 млн. т (22%). Урожайність зернових культур в
аграрних підприємствах (39,0 ц / га) вища, ніж у господарствах населення, на 7,6 ц.
У 2011 р. значно перевищено порівняно з 2010 р. урожай всіх культур зернової
групи: проса - 278,8 тис. т (в 2,4 рази більше), гречки - 281,5 тис. т (в 2,1 р. б.),
кукурудзи на зерно - 22,8 млн. т (в 1,9 р. б.), пшениці - 22,3 млн. т (на 32,4%), жита 578,9 тис. т ( на 24,5%), рису - 169,8 тис. т (на 14,7%), вівса - 505,6 тис. т (на 10,3%),
ячменю - 9,1 млн. т (на 7 , 2% більше), що обумовлено значним підвищенням
врожайності.
Виробництво соняшнику збільшилось порівняно з 2010 р. на 27,9% до 8,7 млн. т
(у вазі після доробки), що обумовлено як збільшенням площі збирання (на 190,4 тис. га,
або на 4,2%) , так і підвищенням урожайності (на 3,4 ц / га, або на 22,7%).
Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 7,3 млн. т соняшнику (на 30,3%
більше) при середній врожайності 19,0 ц / га проти 15,4 ц в 2010 р.
Виробництво ріпаку зменшилось порівняно з 2010 р. на 2,2% до 1,4 млн. т, що
зумовлено скороченням площі збирання (на 29,8 тис. га, або на 3,5%).
Валовий збір цукрових буряків (фабричних) порівняно з 2010 р. збільшився на
36,2%, як за рахунок розширення збиральних площ (на 4,8%), так і суттєвого
збільшення врожайності (на 83,6 ц / га, або на 29,9%), і склав 18,7 млн. т, в т.ч.
сільськогосподарськими підприємствами накопано 17,1 млн. т (на 35,3% більше), в
середньому по 370,6 ц / га проти 281,5 ц / га в 2010 р.
У господарствах усіх категорій виробництво картоплі (24,2 млн. т) збільшилося
проти 2010 р. на 29,6%, овочів (9,8 млн. т) - на 21,0%, що обумовлено, насамперед,
підвищенням врожайності цих культур - відповідно на 26,8% і на 12,3%.
Обсяги виробництва плодово-ягідної продукції зросли на 8,3%, винограду - на
27,9% і склали відповідно 1,9 млн. т і 521,8 тис.т.
Господарствами населення в 2011 р. вирощено 97% загального врожаю
картоплі, 84% овочів та плодів і ягід, 22% зерна, 16% соняшнику, 9% цукрових буряків
(фабричних).
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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16.01.2012
МінАПіП неефективно використовувало кредит Світового банку в розмірі $ 89
млн. - Рахункова палата Україна
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Як говориться в повідомленні Рахункової палати, гроші, які були зайняті у
Світового Банку в розмірі $ 89 млн., Міністерство аграрної політики і продовольства
використовувало неефективно. Колегія Рахункової палати розглянула питання про хід
виконання проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській
місцевості та розвиток системи кадастру", фінансування якого здійснюється за рахунок
коштів позики Світового Банку.
При цьому був зроблений висновок, що позика в визначених договором обсягах
не використана, а мета проекту ще не досягнута.
Залучення позики здійснювалося для забезпечення безкоштовної видачі
держактів на право власності на землю замість сертифікатів на земельну частку (пай) і
розвиток системи кадастру.
Проект піддавався неодноразовій реструктуризації, зокрема сума позики була
зменшена більш ніж в 2 рази (з 195 до $ 89 млн.), були також змінені цілі реалізації
проекту.
Обмін сертифікатів на держакти на право власності на землю завершується, при
цьому тільки 7,6% від загального числа власників сертифікатів скористалися правом на
безкоштовне отримання держакту.
Таким чином, реалізація проекту з розвитку системи кадастру для реєстрації
ділянок та документів на право власності на них може не завершитися в строк,
зазначений в угоді (до 1 липня 2012 р.), наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 9 грудня Верховна Рада Україна 245 голосами прийняла в першому
читанні доопрацьований урядовий законопроект "Про ринок землі" № 9001-д.
7 липня 2011 ВРУ прийняла закон "Про державний земельний кадастр". 22
грудня 2009 Рада продовжила мораторій на продаж земель с/г призначення до 2012 р.
Продовження мораторію було викликано відсутністю законів про державний земельний
кадастр і про ринок землі.
«Дело»
13.01.2012
МінАПіП України розробляє нові форми підтримки розвитку молочної галузі
Українське молочне тваринництво вимагає інноваційних підходів до надання
державної підтримки. Тому Міністерство аграрної політики і продовольства аналізує і
розробляє нові форми розвитку цієї галузі аграрного сектора. Про це 12 січня 2011 р. в
ході робочого візиту в Житомирську область повідомив міністр М. Присяжнюк.
"Молочне скотарство є надзвичайно важливим для аграрного сектора нашої
країни. Тому що, по-перше, молочна продукція є експортною, а по-друге, ми повинні
забезпечити продовольчу безпеку країни. Тому зараз міністерство в пошуках найбільш
оптимальної та ефективної підтримки молочників і стабілізації молочної галузі. В
минулому році ми акумулювали ПДВ на спеціальних рахунках, знайшли порозуміння з
молокопереробними підприємствами. Вони гарантують, що збільшать товарність
молока і побудують молокоприймальні пункти в селах ", - зазначив глава МінАПіП.
"Сьогодні ми домовилися з керівництвом області (Житомирської), спільно
будемо виділяти кошти з обласного і республіканського бюджетів для підтримки
фермерських господарств та розвитку молочної галузі. Це дозволить і контролювати
кошти, і стимулювати розвиток", - додав М. Присяжнюк.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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12.01.2012
З 2013 р. агрохолдинги в Україні можуть втратити право на держпідтримку
Уряд України має намір змінити підхід до держпідтримки сільгоспвиробників,
зосередивши її на дрібних і середніх фермерах. Великі аграрні компанії можуть
позбутися пільг і дотацій вже з 2013 р.
Держдотації і пільги - привілей невеликих аграрних компаній, великі
агрохолдинги можуть обійтися і без неї. Така суть реформи системи держпідтримки в
АПК, яку планують українські чиновники.
"Ми впевнені, що підтримку держава повинна зосереджувати на невеликих
аграрних господарствах, розвивати фермерство", - сказав заступник голови комітету
ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин С. Терещук. За його словами,
великі аграрні структури в меншій мірі потребують держпідтримки й здатні "вижити
самостійно", в той час, як зараз вони претендують на бюджетні кошти нарівні з
невеликими фермерами.
При цьому, як вважають чиновники, великі агрокомпанії не виконують одну з
основних місій - створення нових робочих місць в сільській місцевості та розвиток цих
територій. "Все більше поширена практика, коли компанія сидить в Києві і володіє
землею по всій Україні. Агрохолдинги не створюють робочих місць і слабо уявляють
собі потреби села", - відповів С. Терещук. На думку чиновників, розвиток і підтримка
фермерських господарств сприятиме вирішенню цих проблем.
Нагадаємо, зараз держава не розмежовує аграрні компанії "за розміром" - на
держпідтримку мають право всі підприємства, які мають статус сільгоспвиробника.
Впровадження таких змін потребує внесення відповідних корекцій в закон "Про
державну підтримку сільського господарства України".
Критерії, за якими буде визначатися, чи достатньо мале сільгосппідприємство
для того щоб претендувати на держпідтримку, ще обговорюються. "Або площа земель
в оренді, можливо, обіг. Поки працюємо над цим", - пояснив С. Терещук.
Як зазначають у комітеті, новий порядок держпідтримки може бути введений
вже в 2013 р.
Як раніше повідомлялося, чиновники почали ревізію програм підтримки АПК
ще наприкінці минулого року в ході роботи над держбюджетом на 2012 р. "За
програмами підтримки АПК була проведена серйозна ревізія, і частина з них була
скорочена у зв'язку із загальним скороченням державних витрат", - пояснив В.
Лук'янов, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань бюджету.
«Дело»
11.01.2012
КМ
України
затвердив
методику
несільськогосподарського призначення
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Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1278 від 23 листопада 2011
затвердив методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського
призначення (крім земель населених пунктів).
Так, згідно з методикою, об'єктом нормативної грошової оцінки земель, є
земельна ділянка, яка використовується за функціональним призначенням незалежно
від того, до якої категорії він віднесений. Оцінка земель проводиться з урахуванням
відомостей державних кадастрів документації із землеустрою, містобудівної
документації на регіональному рівні.
Грошова оцінка земель розраховується виходячи з площі земельної ділянки, яка
дорівнює рентному доходу для відповідної категорії земель (у гривнях на рік), термін
капіталізації, коефіцієнт, який враховує місце розташування земель, коефіцієнт, що
враховує вид використання земельної ділянки та встановлюється в залежності від
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складу угідь земельної ділянки відповідно до даних Державного земельного кадастру,
коефіцієнт,
що
враховує
незалежність
земельної
ділянки
від
земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історичного призначень, коефіцієнт
індексації нормативної грошової оцінки земель.
Результат нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки
оформляється та видається територіальним органом Держземагенства, як витяг з
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель району.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
11.01.2012
Аграрний комітет ВРУ не прийшов до єдиної думки про кількість орендованих
земель в межах одного району
Члени аграрного комітету ВР України та робочої групи не змогли прийти до
єдиної думки, яку кількість землі можна орендувати в межах одного району. Це
питання буде вирішуватися депутатами вже в сесійній залі, перед голосуванням закону
у другому читанні. Члени робочої групи не змогли прийти до єдиної думки з цього
питання.
"Деякі депутати пропонували 50 тис. га, деякі - 10 тис. Ми вирішили, що це
питання буде вирішуватися депутатами вже в сесійній залі", - повідомив заступник
голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин С. Терещук.
При цьому він відзначив, що передбачає гарячі дискусії з цього питання. Однак,
за його словами, введення таких обмежень необхідно, щоб не допустити створення в
Україні великих латифундій.
Нагадаємо, спочатку передбачалося обмежити площу с / г землі в оренді одного
фермерського господарства, юридичної або фізичної особи 6 тис. га. Це викликало
протест з боку великих аграрних холдингів, в першу чергу, зайнятих в цукровій та
м'ясомолочній промисловості - бізнесмени стверджували, що не можуть вкластися в
запропоновані урядом ліміти.
На хвилі протестів заступник голови Держземагентства М.Калюжний заявив,
що відомство розглядає можливість збільшення максимальної площі оренди
сільськогосподарської землі однією юридичною чи фізичною особою до 35% в межах
одного району.
Як компромісний варіант експерти і учасники ринку пропонували передбачити,
що орендні обмеження не будуть мати зворотної сили - таким чином, ця норма
зупинила б подальше розширення агрохолдингів, але не спровокувала б масового
переоформлення вже орендованих ними земель.
Довідка: 9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект
закону "Про ринок земель". Найближчим часом парламент планує розглянути
законопроект у другому читанні. Документ передбачає жорсткі обмеження по
можливості покупки землі (не більше 100 га в одні руки, причому без можливості
покупки землі юридичними особами), а також оренди (не більше 6 тис. га в межах
району).
Інформаційна компанія "ПроАгро"
11.01.2012
Профільний комітет ВРУ рекомендує парламенту прийняти закон про ринок
земель в другому читанні
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Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує
парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про ринок земель.
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Так, в ході засідання комітету було розглянуто понад 1000 поправок. Проект №
9001-д спрямований на визначення правових та економічних засад організації та
функціонування ринку земель. Документ, зокрема, містить визначення суб'єктів і
об'єктів ринку земель, його організаційних принципів, основні вимоги про обіг окремих
категорій земель, включаючи землі сільськогосподарського призначення, порядок
проведення земельних торгів і т.д.
До суб'єктів земельного ринку пропонується віднести фізичних осіб-громадян
України, територіальні громади і державу. Планується також встановити, що у
приватній власності однієї фізичної особи можуть перебувати земельні ділянки,
призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого
сільського господарства, фермерського господарства загальною площею не більше 100
га.
Крім цього, документ містить пропозицію встановити обмеження загальної
площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може знаходитися в
оренді однієї особи, на рівні 10% площі сільськогосподарських угідь на території
району, але не більше 100 тис. га на території України.
Законопроект містить також норму, відповідно до якої перехід права власності
на земельну ділянку сільськогосподарського призначення не повинен припиняти право
оренди на нього.
Планується також встановити, що інтереси держави на земельному ринку буде
представляти Державний земельний банк.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
11.01.2012
Мінекономрозвитку України назвало продукти, ціни на які регулюватимуться
Мінекономрозвитку в рамках роботи над законом "Про внутрішню торгівлю"
визначило перелік продуктів, які будуть ставитися до соціально значущих. Це означає,
що уряд має право регулювати ціни на ці товари, зокрема обмежувати торговельні
надбавки, встановлювати нормативи рентабельності і вимагати декларування зміни
ціни.
Як нагадують в Мінекономрозвитку, ціни на окремі продтовари регулюються і
на сьогоднішній день (зокрема повноваження чиновників визначаються постановою №
1548 від 1996 р.), однак ці функції розпатрані між місцевими органами влади і
регулюються різними законодавчими актами. "На сьогоднішній день органи місцевого
самоврядування мають право формувати регіональні списки таких товарів, і були
випадки, хоч і давні, коли в них вносилися елітні макарони, дорогий сир. Закон же
передбачає, що буде одна точка дотику - Кабінет Міністрів, який формує цей список
товарів", - говорить директор Департаменту розвитку торгівлі Мінекономрозвитку І.
Гарбарук.
Передбачається, що формуватися цей список буде урядом один раз на рік.
Як вважають в Мінекономрозвитку, враховуючи достроково скромний перелік
соціально-значимих товарів, обмеження торговельних націнок на них, а також вимоги
оперативного розрахунку з постачальниками таких товарів не матимуть негативного
впливу на роботу рітейлерів. "15 категорій товарів - це ніщо в порівнянні з тими
десятками тисяч, які є в будь-якому великому супермаркеті. В товарообігу будь-якого
ритейлера вони складуть мізерний відсоток. І при цьому буде виконана соціальна місія
держави - забезпечення громадян товарами першої необхідності за цінами, які вони
можуть платити за цей товар ", - зазначає І. Гарбарук.
Зазначений список - хоч і оптимальний, на думку чиновників, однак не
остаточний варіант і може зазнати змін в ході подальшої роботи над документом. "Ми
маємо намір взяти активну участь у формуванні цього переліку, - зазначив віцепрезидент Українського союзу промисловців і підприємців, член робочої групи М.
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Кунченко. - Сьогодні не до кінця зрозуміло, чому до цього переліку увійшли саме ці
товари, чому ми не відносимо до соціальних, наприклад, предмети побутової хімії,
гігієни, ті ж "Памперси" - адже ними користуються мільйони сімей ".
Товари, які належать до соціально-значущих:
• борошно пшеничне вищого сорту;
• хліб, ХБВ з борошна пшеничного та житнього простої рецептури;
• макаронні вироби;
• крупи;
• рис;
• яловичина, крім безкісткового м'яса;
• свинина, крім безкісткового м'яса;
• м'ясо птиці, курятина;
• ковбаса варена;
• молоко коров'яче;
• масло вершкове;
• сир кисломолочний;
• яйця курячі;
• олія соняшникова;
• цукор;
• овочі.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
05.01.2012
Комітет ВРУ з питань аграрної політики пропонує обмежити площу земель, які
можуть надаватися в оренду
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин пропонує обмежити
площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть надаватися
в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Як повідомляють
в інформаційному управлінні парламенту, про це йшла мова під час розгляду
профільним комітетом порівняльної таблиці до другого читання законопроекту "Про
ринок земель".
Зокрема, на останньому засіданні комітету 4 січня 2012 обговорювалися
положення документа щодо граничних розмірів земельних ділянок, які можуть
перебувати у приватній власності та в оренді фізичної особи.
Законопроектом пропонується встановити, що у приватній власності однієї
фізичної особи можуть перебувати земельні ділянки, призначені для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва,
особистого
селянського
господарства,
фермерського господарства загальною площею не більше 100 га.
Планується також визначити, що в загальну площу земельних ділянок для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності одного
громадянина України включається площа земельних ділянок, якими цей громадянин
володіє на праві спільної часткової власності. Пропонується не поширювати цю норму
на членів сім'ї та родичів власника (діти, батьки, рідні та двоюрідні брати і сестри,
дідусь, бабуся, дядько і тітка, племінники).
Під час обговорення зазначалося також, що загальна площа земельних ділянок
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, яка може знаходитися в оренді однієї особи, не може перевищувати 6 тис.
га сільськогосподарських угідь на території одного району і не більше 5% площі
сільськогосподарських угідь на території області.
Голова комітету Г. Калетник зазначив, зокрема, що після вступу закону в дію
всі договори оренди повинні залишатися дійсними до моменту їх закінчення.
«УНІАН»
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З 1 січня 2012 р. введено новий механізм сплати ПДВ переробними
підприємствами, шляхом його поділу на дві частини і зарахування як в спецфонд
держбюджету, так і на спецрахунки, відкриті в органах державної казначейської
служби (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу
України).
Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів, крім того, зменшено
мінімальний розмір суми ПДВ в одній податковій накладній, яка підлягає реєстрації
платниками ПДВ - продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних, з 100 до 10
тис. грн.
З 1 січня поточного року податкова накладна, виписана при здійсненні операцій
з поставки підакцизних товарів та товарів, що ввозяться на митну територію України,
підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно від розміру
ПДВ в одній податковій накладній.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
04.01.2012
ВР України розгляне законопроект про впровадження громадського контролю за
використанням земель
Верховній Раді України пропонується запровадити громадський контроль за
використанням та охороною земель. Відповідний проект закону був внесений
народними депутатами А. Матвієнко (НУ-НС) і Г. Смітюхом (Партія регіонів).
Законопроект передбачає, що основними завданнями громадського контролю за
використанням та охороною земель є перевірка дотримання органами державної влади
та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо захисту
прав на землю юридичних осіб і громадян в процесі регулювання земельних відносин;
участь громадськості у забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони та
раціонального використання земель та дотримання фізичними та юридичними особами
земельного та природоохоронного законодавства; здійснення контролю за виконанням
цільових програм і заходів, передбачених містобудівної та землевпорядної
документації щодо використання та охорони земель шляхом проведення громадської
експертизи відповідної документації, залучення громадських організацій до
обговорення програм, проектів та іншої проектної документації.
Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють
громадські та інші некомерційні об'єднання, створені відповідно до Закону України
"Про об'єднання громадян", та громадяни України.
Громадські інспектори призначаються органами місцевого самоврядування за
поданням громадських організацій і трудових колективів і за погодженням з
відповідними органами виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за
використанням та охороною земель.
Положення про громадських інспекторів з контролю за використанням та
охороною земель затверджується центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики.
До повноважень некомерційних об'єднань громадян у сфері громадського
контролю за використанням та охороною земель відносяться здійснення аналізу,
отримання необхідної інформації та перевірка дотримання органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо
гарантування права на землю юридичних осіб і громадян в процесі регулювання
земельних відносин, з оприлюдненням результатів перевірок, і подача пропозицій до
відповідних органів, забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики
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у сфері охорони та раціонального використання земель органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування і т. п.
Законопроектом передбачено, що громадські інспектори з контролю за
використанням та охороною земель мають право безперешкодно обстежувати в
установленому законодавством порядку земельні ділянки, які перебувають у власності
та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання
та охорони земель; давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань
використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про
охорону земель відповідно до їх повноважень; складати акти перевірок або протоколи
про адміністративні правопорушення в сфері використання та охорони земель і
дотримання вимог законодавства про охорону земель і т. п.
Громадський контроль за використанням та охороною земель організовується
сільськими, селищними, міськими радами, які призначили громадських інспекторів, і
об'єднаннями громадян, які своїми статутами (положеннями) передбачили проведення
громадського контролю землекористування.
«УНІАН»
03.01.2012
КМ України збільшив нормативну грошову оцінку ріллі в 1,756 рази з 1 січня 2012
Кабінет Міністрів України з 1 січня 2012 р. збільшив нормативну грошову
оцінку ріллі в 1,756 раза. Про це йдеться в постанові КМУ № 1185 від 31 жовтня 2011.
"Для обліку змін в рентному доході, який створюється при виробництві
зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, виробленої станом
на 1 липня 1995 р. (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756", йдеться в документі.
«РБК-України»
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ФІНАНСУВАННЯ ПІД МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ. БРАЗИЛЬСЬКИЙ
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Андрієвський В. Є.
к.т.н., академік УАН, директор Інституту Розвитку Аграрних Ринків
Терещук С. М.
народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з
питань аграрної політики та земельних відноси
Клюца С. О.
екперт Інституту Розвитку Аграрних Ринків
Вступ.
Жоден із існуючих фінансових інструментів, передбачених українським
законодавством, не містить всіх рис, необхідних для впровадження інструменту
Аграрних розписок. Інструмент Аграрних розписок міг би існувати в Україні на основі
модифікованого законодавства, що регулює ф’ючерсні контракти та/або складські
свідоцтва. Для запровадження цього інструменту необхідно створити відповідну
законодавчу базу, шляхом прийняття спеціального законодавчого акту. Такий
законодавчий акт має містити всі необхідні положення для запровадження інструменту
Аграрних розписок та передбачати внесення змін до всіх інших пов’язаних
нормативних актів.
При підготовці цієї статті використовувались матеріали ЄБРР, ФАО, МФК,
офіційна статистична інформація, оперативна інформація Міністерства аграрної
політики та продовольства України (МінАППУ) та інших державних установ країни, та
результати досліджень, виконаних фахівцями Інституту розвитку аграрних ринків
(IРАР) та залучених експертів з метою надання інформаційно-консультативних послуг
МінАППУ з питань можливого запровадження альтернативних механізмів
кредитування аграрного сектору, зокрема аграрних розписок, які діють в Бразилії [1,2].
Також до матеріалу були включені концептуальні напрацювання Робочої групи
МінАППУ з підготовки законопроекту про запровадження в Україні аграрних розписок
[3].
Бразильський контекст.
Бразилія у 80 та 90 роки минулого століття пережила декілька фінансових криз.
Недоступність фінансових кредитних ресурсів (відсутність у сільській місцевості
банківських структур, високі ставки, а також відсутність альтернативних джерел
фінансування) негативно позначилася на сільськогосподарській діяльності. Тоді
сільськогосподарські підприємства разом з Урядом Бразилії прийшли згоди щодо
запровадження нового фінансового інструменту, ініціатором якого став Банк Бразилії.
Суть ідеї полягала в тому, щоб створити кредит, який здатний замінити терміновий
контракт, який використовувався торговим компаніями, на авансові покупки товару.
Основними бенефіціарами є виробники сої, кави і великої рогатої худоби.
Застосування CPR стимулювало експорт сільськогосподарської продукції
Бразилії. В даний час Бразилія є найбільшим у світі експортером сої, цукру, яловичини,
кави, апельсинового соку і тютюну. Крім того, це другий за величиною експортер
соєвого шроту, курей, соєвої олії, і займає четверте місце за експортом свинини,
кукурудзи і бавовни.
Починаючи з 1994 р. у Бразилії успішно функціонує фінансовий інструмент у
вигляді розписок-договору CPR (Gedula de Produto Rural), які представляють собою
зобов’язання постачати сільськогосподарську продукцію у майбутньому взамін
отримання ресурсів (фінансових чи товарних) вже сьогодні для ведення
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сільськогосподарської діяльності. Договори CPR можуть також містити забезпечення,
що надається кредитору.
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Рис.1. Обсяги залучення кредитів в розрізі видів сільськогосподарської продукції у
Бразилії
CPR є подібним до форвардного контракту і розглядається як інструмент, який
включає дві складові:
1) як боргове зобов’язання, за яким передбачається поставка певної кількості і
якості продукції (товарний CPR) чи грошей (фінансовий CPR);
2) виконує функцію гарантії, що емітент існує, оскільки утримувач CPR має
право на урожай наступного року, у випадку, коли розрахунки не відбулися у
поточному році в силу різних причин (насамперед, загибелі врожаю).
Отже, через механізм договору CPR сільськогосподарські товаровиробники (чи
їх об’єднання, зокрема - кооперативи) продають сільськогосподарську культуру до
збору урожаю (під заставу майбутнього врожаю), отримуючи грошові чи товарні
ресурси, необхідні для виробництва цієї продукції і беруть на себе зобов’язання
поставити певну кількість в певний термін та місце за визначеною ціною.
Завдяки використанню такого інструменту у Бразилії обсяги кредитування
аграрного сектору щорічно складають 5 млрд. доларів США.
Схема функціонування CPR у Бразилії представлена на Рис. 2.
Схема застосування CPR під майбутній урожай у Бразилії показує, що
сільськогосподарські підприємства, отримують банківський кредит під заставу урожаю
ще у полі (під майбутній урожай), укладаючи при цьому договір-зобов’язання. При
цьому відбувається тісний контакт кредитора з фермером – емітентом CPR
(обізнаність про його операції, середню урожайність в певному регіоні, потенційні
можливості щодо урожайності тощо.). Така система дає можливість відстежувати стан
майбутнього врожаю - майнову заставу, яка пов’язана з іменем та землею власника
через реєстрацію CPR і постійний моніторинг незалежними агентами або
безпосередньо кредиторами заставленого врожаю. Постійний детальний моніторинг
відбувається обов’язково на усіх етапах, зокрема відвідування поля перед посівом,
потім регулярне відвідування (зазвичай один раз на місяць), а у період збору врожаю
взагалі відбувається 24-годинний нагляд з метою бути поряд з товаром, якщо станеться
випадок настання дефолту емітента-фермера.
Ключовим фактором успіху CPR у Бразилії є проста система звернення
стягнення: рішення про стягнення приймається протягом 24–48 годин, Ще один
важливий фактор - неможливість застосування умов форс-мажору до CPR. Отже,
- 35 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

позичальник має дуже обмежені можливості заперечення /оскарження такого рішення
про звернення стягнення [4].
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Рис. 2. Схема застосування CPR під майбутній урожай у Бразилії
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Також фермерам не обов’язково страхувати майбутній урожай тому, що якщо з
якоїсь причини виробленої продукції буде недостатньо для покриття боргового
зобов’язання, тоді застава діє у наступному маркетинговому році, тобто залишається в
силі до моменту повного погашення боргу.
CPR розглядається як розписка (договір), що підтверджує зобов’язання
боржника на користь кредитора. Наприклад, фермер вирощує сою, відповідно до
договору він має продавати її у жовтні (форвардна угода) з поставкою після збору
врожаю (у квітні). При цьому засоби виробництва для вирощування сої сплачуються у
місцевій валюті, а ціни на сільськогосподарську продукцію зазначені у доларах США.
Кредит, як правило, заключається на термін 150-180 днів. Тому заставна ціна може
суттєво відрізнятися від ринкової ціни. Вона залежить від стану поля, а також ситуації
на ринку. Як правило, бразильські фермери отримують меншу ціну, ніж передбачувана
ринкова ціна.
Оплата майбутнього врожаю відбувається в два етапи: 1- перший, коли
сплачується частина передбаченої суми і фіксується заставний тоннаж зерна, 2-другий
– після збору урожаю зерна - повний розрахунок. При заключній оплаті за зерно
враховуються ринкові ціни, які діють на момент розрахунку.
Проте, досвід Бразилії свідчить, що без державної підтримки запровадження
такого інструменту нереально. У Бразилії з CPR найбільш активно працює Банк
Бразилії, через який Уряд стимулює використання CPR та, який, в свою чергу,
аналізує кредитну спроможність виробника і визначає на яку суму може надаватися
кредит. При цьому кредитор здійснює інспекцію, маючи повний доступ до поля, на
якому вирощується закладений майбутній врожай. При необхідності здійснюється
оцінка регіональних ризиків, які обумовлені природними умовами.
Розглянемо ті кон’юнктурні передумови, що сприяли розвитку системи
кредитування під заставу майбутнього врожаю в Бразилії та основні характерні риси
цього фінансового інструменту у вигляді розписок-договору CPR (Сedula de Produto
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Rural). Кон’юнктурні передумови визначались скороченням обсягів кредитування, що
пропонувалось виробникам/кооперативам банками, починаючи з 1987 року (особливо
при виробництві сої); потреби торгівлі у забезпеченні виробництва сої для отримання
продукції; розвиток ф’ючерсних закупівель та строкових контрактів; потреби
постачальників матеріально – технічних ресурсів та сировини у забезпеченні збуту
своєї продукції та конфлікти інтересів між банками та торгівельними підприємствами.
Таким чином, виникла певна потреба розробити новий інструмент, який би
гнучко поєднав особливості строкових контрактів та кредитних цінних паперів в
одному докумені - CPR.
До особливостей строкового контракту слід віднести:
 Добровільна згода
 Потребує підписи покупця, продавця, та двух свідків
 Не підлягає переуступці шляхом індосаменту
 Переуступка права має відбуватися шляхом додаткової угоди, яка підписується
всіма зацікавленими сторонами (переуступка кредиту)
Контрактними гарантіями, при цьому, виступають:
 Застава у вигляді товарів сільськогосподарського виробництва
 Іпотека з оформленням державного акту 9Занадто дорого)
 Поручительство (банків або третіх сторін)
 Вексель з поручительством (сумнівний актив)
 Виконання за стандартною процедурою (затримки можуть тягнутися
роками)
 Не допущення реалізації за участю іноземних інвесторів
На рис 3. наведена схема розвитку кредитних цінних паперів у Бразилії

Рис 3. Розвиток кредитних цінних паперів у Бразилії1
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Іншим прототипом, який ліг в основу CPR, стали кредитні цінні папери,
головними особливостями яких є:
 Створюються в рамках окремих законів
1

На основі матеріалів : IFC/Brasil, BASF

- 37 -

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків



Випуск
№64 (53)
8 лютого
2012 року

Випускаються боржником на користь кредитора (конфессорний
інструмент)
 Рахуються ліквідними та надійними (як вексель)
 Можуть індосуватись та не потребують дозволу боржника – емітента для
переуступки права третій стороні
 Не потребують підписів кредитора та свідків
 У випадку іпотечної застави оформлення державного акту не вимагається
– мінімальні застави
 Це цінні папери, виконання яких проходить поза - судовим шляхом
 Виконання судовим шляхом основане на переважному праві
 Дають можливість транзакцій іноземним громадянам
В основу головної ідеї CPR було покладено створення цінного паперу,
аналогічного векселю, з зобов’язанням сплати у товарній формі; можливість поєднання
заставної гарантії у вигляді продукції та іпотечної гарантії шляхом застосування
спрощеної та здешевленої процедури; на першому етапі впровадження системи
гарантія надається у вигляді страхової гарантії. Таким чином, передумовами для
інтеграції існуючих фінансових інструментів у вигляді CPR стали наступні підходи:
 Мають розроблятися на основі строкових контрактів на сою, але має бути
універсальним для всіх видів с/г продукції
 Розробляється не повний проект цінного паперу, а лише, мінімум
параметрів, ікий він мусить мати
 Вартість реєстрації мусить не обтяжувати виробника
 Має бути можливість використання цього цінного паперу також
торгівельними організаціями у ході ведення бізнесу. У випадку випуску
цінного паперу на ринок, має бути забезпечена його відповідна реєстрація
у профільних реєстрах
Виходячи із загальної концепції CPR, на сьогодні у Бразилії існують два типи
цих документів:
А) Товарний CPR
 Проплата продукцією за домовленністю
В) Фінансовий CPR
 Проплата грошовими ресурсами за домовленністю
 Визначення ціни зарані
 Визначення ціни по факту
У відповідності до законодавства Бразилії товарний CPR, з 1994 року, це
середньо - строковий документ у вигляді цінного паперу, який випускається
сільськогосподарськими товаровиробниками (фізичними або юридичними особами та
кооперативами з метою продажу своєї продукції із поставкою її у майбутньому або
обміну сировини на продукцію. При цьому базисом цього документу може виступати
будь – яка продукція – “натуральна” (неочищений рис, зерна сої та кукурудзи, тощо);
оброблена продукція (очищений рис, волокна бавовни), або готова до вжитку
продукція (цукор, спирт, соки, і т.д.).
На практиці головними ознаками CPR є:
 Ліквідний і надійний цінний папір;
 Допускає поручительство фінансової установи та страхування всіх ризиків;
 Допускає придбання фінансовими установами, інвестиційними і
пенсійними фондами, фізичними особами.
 Можлива переуступка (індосамент);
 Емітент СPR не має права тлумачити на свою користь непередбачених
обставин або обставин непереборної сили;
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У випадку реєстрації у відповідних реєстрах або при фінансовій ліквідації
може рахуватись фінансовим активом та може торгуватись на біржах та
торгах;
 Допускає розміщення цінного паперу на публічних торгах у випадку
наявності поручительства фінансової установи;
 Надає можливість реалізації застави у випадку втрат і невиконання
зобов'язань;
 Надає можливість випуску цінного паперу на стадії планування, сівби,
перед збиранням урожаю і навіть після збору урожаю;
 Для захисту від претензій третіх сторін реєструється в Реєстрі нерухомості
за місцем постійного проживання емітента;
 Допускає позов про виконання переважної вимоги;
 Гарантія закладена в самому документі –спрощений склад, іпотека,
гарантія, довірче відчуження та поручительство;
 На нього розповсюджуються норми вексельного права із відповідними
модифікаціями: а) Індосаменти мають бути повними та в) Індоссанти
несуть відповідальність не за поставку продукції, а виключно, за існування
зобов’язань;
 Не допускається опротестування векселю для гарантування прав позову
про повернення в порядку регресу проту поручителів за векселем;
 Дає можливість реалізації застави у випадку втрат (сільськогосподарська
застава) та у разі невиконання зобов’язань (заставна гарантія)
 Після підписання угоди емітент отримує суму у розмірі очікуваної вартості
продукції
В той же час, впровадження товарних СPR у 1990-х роках викликало певні
ускладнення, які були зумовлені наступними факторами - підприємства, які постачали
засоби виробництва, отримували сільгосппродукцію, а не гроші та виступали вже як
покупці сільгосппродукції, що передбачало застосування податків як для торговельних
організацій; цим підприємствам потрібно було займатись невластивою функцією з
реалізації сільгосппродукції; та відсутністю зацікавленості інвестиційних фондів в
отриманні сільгосппродукції. З метою покращення ситуації та забезпечення кращої
адаптованості системи до ринкових вимог, у 2001 р. У Бразилії запроваджено фінансові
СPR, які передбачають отримання фінансових ресурсів за майбутню продукцію та
можуть передбачати поточну ціну сільгосппродукції, або ціну продукції на дату
розрахунку за. СPR При цьому застосовуються наступні фінансові стимули: операції з
цінними паперами СPR , які зареєстровані в реєстрі, звільняються від податку на
фінансові операції; та у випадку придбання фізичною особою, звільняються від податку
на прибуток. До загальних характеристик СPR можна також віднести:
 Ліміти фінансування за СPR: 30 - 70% від оціночної вартості виробництва
залежно від продукту та стадії виробництва (планування, передпосівна
підготовка, сівба, ріст, заготівля, зберігання);
 Гарантії: застава продукції, під яку випускається СPR (обов'язкова
умова), застава майна, гарантії третіх осіб, інші;
 Термін дії: мінімум 60 та максимум – термін вирощування (360 днів).
Варіантами індексації фінансового СPR можуть бути:
1) Фіксована ціна
2) Індекс біржі BM&F (котирування ф’ючерсних контрактів):
• цукор, спирт, бавовна, кава, кукурудза та соя
3) Індекс:
 гов’ядина та телятина
4) Не допускається індексація за відсотковою ставкою
Висновки
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Пререваги СPR в Бразилии
 Це єдині цінні папери які можуть бути випущені на користь будь-якого
кредитору
 Оборутки із СPR, зареєстрованими у реєстрі, звільняються від оподаткування
на фінансові операції
 У випадку придбання СPR фізичною особою, звільняється від податку на
прибуток.
Досвід Бразилії також свідчить про те що при впровадженні подібної системи
можна допуститися певних системних похибок, як наприклад:
 Застосування ф’ючерсних закупівель із повною проплатою вартості
закупки на момент випуску СPR
 Не включення формату та змісту СPR у норми закону
 Необов’язковість реєстрації СPR у відповідних реєстрах
Ризики, які на себе бере покупець залежать від ризиків діяльності емітента
(виробника) є наступними:
 Скорочення виробництва
 Втрата врожаю
 Відхилення від виробничого циклу
 Падіння цін на продукт на ринку та валютні коливання
До заходів, щодо пом’ягшення цих наслідків, слід віднести:
 Сільськогосподарське страхування
 Гарантійне страхування
 Поручительство фінансової установи
Система фінансування під заставу майбутнього врожаю в Бразилії (СPR )
системно інтегрується із системою фінансування під заставу зібраного врожаю, шо
перебуває на складі - CDA / WA. Система CDA / WA є аналогом українській Системі
складських документів на зерно (Рис 4)
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Рис 4. Перехід CPR у складські документи та їх інтеграція у Бразилії2
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Бразильська система фінансування під заставу майбутнього врожаю є складною
відкритою динамічною адаптивною системою, яка постійно розвивається та
самовдосконалюється.
Досвід Бразилії засвідчує, що базовою основою для впровадження CPR є сильна
підтримка з боку держави. Тільки тоді:
● CPR допоможе усім учасникам ланцюгу у збільшенні фінансових можливостей для
їх діяльності.
● CPR дає велику гарантію/забезпечення для трейдерів, ніж звичайні види угод.
● Фермери можуть отримати додатковий кредит шляхом використання своєї с/г
продукції як гарантії оплати.
● СPR підвищує довіру до сектору агробізнесу.
● СPR сприяє стійкому росту навіть на ринках з високим ступенем ризику.
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