
   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

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

 

 - 1 - 

 
 
 

Випуск 
№70 

10 серпня 
2012 року 

 

ISSN 2226-6674 

 
 
 

БЮЛЕТЕНЬ 

Інституту Розвитку Аграрних Ринків 
 

Випуск №70 
(10 серпня 2012 р.) 

 
 

1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ    стор. 2 
 
2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА    стор. 12 
 
3. ПОДІЇ, ФАКТИ    стор. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Бюлетень ІРАР висвітлює події в аграрному секторі України та розсилається раз на місяць електронною 
поштою. Якщо ви бажаєте підписатися для отримання Бюлетеню – надсилайте вашу контактну 

інформацію. Чекаємо на ваші відгуки. 

  

Контакти: 
вул. Михайлівська 24 б, офіс 81, 83 , м. Київ, Україна 01001 

Тел. :  +38 044 4907078, Факс: +38 044 2788414, E-mail:  AKhvalinska@amdi.org.ua 
www.amdi.org.ua 

Директор ІРАР, академік УАН - В.Є. Андрієвський 
Випуск підготувала 

Анна Хвалінська, фахівець з питань зв'язків з громадськістю ІРАР 
 

 

Зановник та видавник: ГО «Інститут Розвитку Аграрних Ринків» 
ISSN 2226-6674 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

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

 

 - 2 - 

 
 
 

Випуск 
№70 

10 серпня 
2012 року 

1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
УКАЗ 

від 9 липня 2012 року № 443/2012 
Про звільнення В. Симонова з посади заступника Голови Державної ветеринарної 

та фітосанітарної служби України 
Звільнити СИМОНОВА Вадима Євгеновича з посади заступника Голови 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 
www.president.gov.ua 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

УКАЗ 
від 9 липня 2012 року № 444/2012 

Про призначення В. Симонова першим заступником Голови Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України 

 
Призначити СИМОНОВА Вадима Євгеновича першим заступником Голови 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 
www.president.gov.ua 

 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

УКАЗ 
від 18 липня 2012 року № 449/2012 

Про призначення В. Башинського заступником Голови Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України 

 
Призначити БАШИНСЬКОГО Віталія Володимировича заступником Голови 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 
www.president.gov.ua 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ЗАКОН 
від 4 липня 2012 року № 5039 

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів" щодо функцій уповноваженого органу 
 

 Верховна Рада України постановляє: 
 I. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" 
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі 
зміни: 

 1. Частину третю статті 16 замінити двома частинами такого змісту: 
 "Суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, 

подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України 
видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги 
виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом. 

 Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої 
влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво 
або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову 
торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 
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тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає 
зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату". 

 2. Частину другу статті 17 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту: 
 "неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними 

відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) 
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, 
уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 
1700 гривень". 

 II. Прикінцеві положення 
 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності 

цим Законом: 
 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
 забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
http://zakon1.rada.gov.ua 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

ЗАКОН 
від 5 липня 2012 року  № 5074 

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту 
етилового для окремих виробництв 

 
 Верховна Рада України постановляє: 
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 

2011 р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни: 
1. У пункті 225.1 статті 225 слова "(крім виноматеріалів)" замінити словами 

"(крім виноматеріалів та вермутів)". 
2. У пункті 229.1 статті 229: 
1) у підпункті "а" підпункту 229.1.1 слова "для виробництва виноградних та 

плодово-ягідних виноматеріалів і сусла" замінити словами "для виробництва 
виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів"; 

2) у підпункті 229.1.3 слова "підприємствами первинного виноробства" замінити 
словами "підприємствами первинного виноробства, виробниками вермутів"; 

3) у підпункті "а" підпункту 229.1.5 слова "виробником виноградних, плодово-
ягідних та інших виноматеріалів і сусла" замінити словами "виробником виноградних, 
плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів". 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року. 
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності 

цим Законом: 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
http://zakon1.rada.gov.ua 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 
від 2 липня 2012 р. № 609  

Про створення Державного земельного банку 
 

 Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” 
Кабінет Міністрів України постановляє: 
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1. Утворити публічне акціонерне товариство “Державний земельний банк” (далі 
- Банк) із статутним капіталом 120000000 гривень, сто відсотків статутного капіталу 
якого належить державі. 

2. Для формування статутного капіталу Банку здійснити розміщення та випуск 
120000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна. 

3. Міністерству аграрної політики та продовольства: 
здійснити для формування статутного капіталу Банку сплату акцій за рахунок 

коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2012 рік; 
подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України для затвердження проект 

статуту Банку. 
http://www.kmu.gov.ua 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
від 18 липня 2012 р. № 692 

Про внесення змін до Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із 
зберігання зерна та продуктів його переробки 

 
 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
 Внести до Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна 

та продуктів його переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2009 р. № 1294 (Офіційний вісник України, 2009 p., № 94, ст. 3206; 2011 p., 
№ 85, ст. 3102), зміни, що додаються. 

 
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання 
зерна та продуктів його переробки 

 
 1. Друге речення пункту 4 після слів “Якщо у власності” доповнити словами 

“або оренді, лізингу”. 
 2. У другому реченні абзацу другого пункту 6 слова і цифри “від 23 липня 2009 

р. № 834 (Офіційний вісник України, 2009 p., № 60, ст. 2123)” замінити словами і 
цифрами “від 9 червня 2011 р. № 599 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 44, ст. 
1788)”. 

 3. Пункт 7 викласти у такій редакції: 
 “7. Строк дії сертифіката - безстроково. У разі коли суб’єкт господарювання не 

є власником зерносховища, строк дії сертифіката поширюється на період користування 
(оренди, лізингу) зерносховищем і припиняється з дати припинення користування 
ним.”. 

 4. У пункті 9: 
 1) абзаци другий і третій виключити; 
 2) абзац шостий викласти у такій редакції: 
 “правовстановлювального документа на зерносховище;”; 
 3) абзаци сьомий, дев’ятий - одинадцятий виключити. 
 5. Пункти 11, 16 і 17 викласти у такій редакціїї: 
 “11. Територіальний орган Держсільгоспінспекції реєструє заявку та додані до  

неї засвідчені в установленому порядку копії документів у журналі обліку.”; 
 “16. Акт проведення сертифікації послуг складається у трьох примірниках і 

підписується головою та членами комісії. Один примірник акта залишається у 
територіальному органі Держсільгоспінспекції, а другий - надсилається суб’єкту 
зберігання зерна. 
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 Третій примірник акта проведення сертифікації послуг надсилається 
Держсільгоспінспекції не пізніше ніж протягом 20 днів після надходження необхідних 
для видачі сертифіката документів до територіального органу. 

 17. На підставі акта проведення сертифікації послуг Держсільгоспінспекція 
видає сертифікат та надсилає його до територіального органу Держсільгоспінспекції.”. 

 6. Пункт 18 виключити. 
 7. Пункти 19, 20, 24-26 викласти у такій редакції: 
 “19. Держсільгоспінспекція видає сертифікат протягом не більш як 10 днів після 

надходження акта проведення сертифікації послуг від територіального органу, але не 
більш як 30 днів після надходження необхідних для видачі сертифіката документів до 
територіального органу. 

 Сертифікат та одна його копія надсилаються територіальному органу для 
реєстрації та видачі сертифіката суб’єкту звернення. 

 Друга копія сертифіката надсилається державному підприємству “Держреєстри 
України” для включення до реєстру сертифікатів, яке проводиться безоплатно. 

 20. У разі невідповідності  послуг вимогам правил і стандартів, нормативно-
правових актів Держсільгоспінспекція приймає рішення про відмову у видачі 
сертифіката протягом не  більш як 30 днів після надходження документів, 
передбачених пунктом 9 цього Порядку, до територіального органу.”; 

 “24. У разі втрати (пошкодження) сертифіката зерновий склад письмово 
повідомляє про це територіальний орган, що проводив сертифікацію послуг, та 
Держсільгоспінспекцію. 

 Замість втраченого (пошкодженого) сертифіката на підставі письмового 
звернення зернового складу Держсільгоспінспекція видає засвідчену в установленому 
порядку копію сертифіката. 

 25. Контроль за дотриманням зерновим складом правил і стандартів, 
нормативно-правових актів та моніторинг кількісно-якісного обліку зерна та продуктів 
його переробки здійснює територіальний орган, що проводив сертифікацію послуг. 

 26. Територіальні органи щороку проводять технічний нагляд. 
 Комісія визначає обсяг, зміст і порядок проведення технічного нагляду і 

регламентує їх у програмі технічного нагляду, яка затверджується начальником 
територіального органу.”. 

 http://www.kmu.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 02 липня 2012 р. № 385 
Про затвердження положень щодо проведення апробації та реєстрації селекційних 

досягнень у тваринництві* 
 
 Відповідно до статті 11 Закону України „Про племінну справу у тваринництві” 

та підпункту 7.64 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики 
та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 
2011 року № 500, НАКАЗУЮ: 

 
 1. Затвердити такі, що додаються: 
 1.1. Положення з проведення апробації селекційних досягнень у тваринництві. 
 1.2. Положення про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві. 
 2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити в установленому 

порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

 3. Департаменту тваринництва, Департаменту фінансово-кредитної політики 
(Ахіджанов Б.Р.) забезпечити видання вищевказаних положень. 
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 4. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про апробацію 
селекційних досягнень у тваринництві, затверджене Міністерством сільського 
господарства і продовольства України та Українською академією аграрних наук 3 
липня 1992 року. 

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В. 
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
*текст Положень дивіться на сайті Міністерства 

www.minagro.kiev.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 06 липня 2012 р.  № 400 
Про затвердження форм документів та надання інформації для здійснення 

фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу 
через механізм компенсації лізингових платежів 

 
 Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
серпня 2010 року № 794 (із змінами), та з метою аналізу ефективності використання 
бюджетних коштів НАКАЗУЮ: 

 
 1. Затвердити такі форми, що додаються: 
 1.1. Заявки на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію 

лізингових платежів за договором фінансового лізингу. 
 1.2. Довідки про отримання права на часткову компенсацію лізингових платежів 

за договором фінансового лізингу за рахунок коштів державного бюджету. 
 1.3. Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення 

переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для здійснення 
фінансової підтримки через механізм компенсації лізингових платежів за укладеними 
договорами фінансового лізингу за рахунок коштів державного бюджету. 

 1.4. Реєстру підприємств-лізингоодержувачів, які мають право на отримання 
компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу. 

 1.5. Реєстру підприємств-лізингоодержувачів, які мають право на отримання 
компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу, та суми фактично 
сплачених лізингових платежів. 

 1.6. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення 
компенсації лізингових платежів за договорами фінансового лізингу у поточному році. 

 1.7. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення 
компенсації лізингових платежів за укладеними договорами фінансового лізингу в 
розрізі підприємств-лізингоодержувачів та лізингодавців. 

 2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.): 
 2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 2.2. Щокварталу до 20-го числа наступного місяця та у місячний строк після 

закінчення бюджетного періоду забезпечити подання до Мінфіну України інформації 
про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, 
висновками щодо їх виконання. 

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра 

Безуглого М.Д. 
www.minagro.kiev.ua 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 06 липня 2012 р.  № 401 
Про затвердження форм документів та надання інформації для здійснення 

фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу 
через механізм здешевлення кредитів 

 
 Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
серпня 2010 року № 794 (із змінами), та з метою аналізу ефективності використання 
бюджетних коштів НАКАЗУЮ: 

 
 1. Затвердити такі форми, що додаються: 
 1.1. Заявки на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію 

відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками). 
 1.2. Довідки про отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки 

за залученими кредитами (позиками) за рахунок коштів державного бюджету. 
 1.3. Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення 

переліку підприємств-позичальників агропромислового комплексу для здійснення 
фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів (позик) за рахунок коштів 
державного бюджету. 

 1.4. Реєстру підприємств-позичальників, які мають право на отримання 
компенсації відсоткової ставки за короткостроковими, середньостроковими, 
довгостроковими кредитами (позиками). 

 1.5. Реєстру підприємств-позичальників, які мають право на отримання 
компенсації відсоткової ставки за короткостроковими, середньостроковими, 
довгостроковими кредитами (позиками) та суми фактично сплачених відсотків за 
користування ними. 

 1.6. Інформації про використання бюджетних коштів, спрямованих на 
погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної 
казначейської служби станом на 01 січня 2012 року, за залученими кредитами в розрізі 
підприємств-позичальників. 

 1.7. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення 
компенсації відсоткової ставки за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами 
(позиками), залученими у поточному році. 

 1.8. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення 
компенсації відсоткової ставки за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами 
(позиками), залученими у попередніх роках. 

 1.9. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення 
компенсації відсоткової ставки за залученими короткостроковими, середньостроковими 
та довгостроковими кредитами (позиками) в розрізі банків. 

 2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.): 
 2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 2.2. Щокварталу до 20-го числа наступного місяця та у місячний строк після 

закінчення бюджетного періоду забезпечити подання до Мінфіну України інформації 
про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, 
висновками щодо їх виконання. 

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра 

Безуглого М.Д. 
www.minagro.kiev.ua 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 06 липня 2012 р. № 399 
Про Узгоджувальну комісію на ринку молока 

 
 Відповідно до статті 20 Закону України "Про молоко та молочні продукти" та з 

метою погодження і надання рекомендацій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-
відпускних цін на молочну продукцію та торговельних надбавок НАКАЗУЮ: 

 
 1. Утворити Узгоджувальну комісію на ринку молока. 
 2. Затвердити Положення про Узгоджувальну комісію на ринку молока, що 

додається. 
 3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.): 
 3.1. Подати в установленому законодавством порядку цей наказ на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 3.2. Здійснювати організаційне забезпечення роботи Узгоджувальної комісії на 

ринку молока. 
 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики 

України від 27 грудня 2004 року № 479 "Про Узгоджувальну комісію на ринку молока", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2005 року за № 29/10309 (зі 
змінами). 

 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Узгоджувальну комісію на ринку молока 

 
 1. Узгоджувальна комісія на ринку молока (далі - Комісія) створюється 

Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою погодження та 
подання рекомендацій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на 
молочну продукцію та торговельних надбавок. 

 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами Мінагрополітики України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 
актами. 

 3. Комісія є колегіальним органом і складається з рівної кількості представників 
від виробників молока, молочної сировини, підприємств або організацій, які об'єднують 
переробні підприємства, а також організацій, які представляють інтереси підприємств, 
що реалізують молочну продукцію. 

 4. Персональний склад Комісії, в тому числі голова Комісії та його заступник, 
затверджується наказом Мінагрополітики України. 

 5. Члени Комісії можуть бути відкликані за заявою організації, яка 
запропонувала їхні кандидатури. 

 Замість члена Комісії, який відкликаний або вибув зі складу Комісії з інших 
причин, рекомендується заміна. 

 6. Зміни персонального складу Комісії або її керівництва затверджуються 
наказом Мінагрополітики України. 

 7. Строк повноважень Комісії - два роки. 
 8. Основними завданнями Комісії є: 
 підготовка та подання Мінагрополітики України пропозицій щодо 

закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочні продукти та 
торговельних надбавок; 
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 вивчення, узагальнення і поширення світового досвіду щодо регулювання 
цінових відносин на ринку молока; 

 створення умов для прибуткової діяльності суб'єктів господарювання, виходячи 
з моніторингу цін, які складаються на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

 подання Мінагрополітики України пропозицій щодо удосконалення 
нормативно-правового регулювання з питань ціноутворення на ринку молока. 

 9. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право: 
 одержувати згідно із законодавством від центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх згодою), підприємств, 
установ та організацій інформацію та статистичні дані, необхідні для виконання 
покладених на Комісію завдань; 

 забезпечувати підготовку проектів нормативно-правових актів з питань цінової 
політики на ринку молока; 

 залучати до роботи в Комісії працівників наукових та інших установ, 
організацій і професійних об'єднань агропромислового комплексу на ринку молока (за 
згодою їх керівників). 

 10. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішеннями 
голови Комісії у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. 

 Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її 
членів. 

 Голова Комісії проводить засідання, а в разі його відсутності - його заступник. 
 Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 
голос головуючого на засіданні. 

 Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується головуючим та 
секретарем. 

 Рішення Комісії носить рекомендаційний характер і направляється 
Мінагрополітики України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для врахування при 
створенні взаємовигідних умов для функціонування всіх суб'єктів господарювання на 
ринку молока. 

 11. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Департамент 
тваринництва Мінагрополітики України. 

www.minagro.kiev.ua 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
від 06 липня 2012 р. № 3080/398 

Про внесення змін до нормативно-правового акта 
 

 Відповідно до Законів України «Про Фонд державного майна України», «Про 
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про приватизацію 
державного майна» НАКАЗУЄМО: 

 
 1. Внести зміни до Положення про порядок приватизації майна підприємств і 

організацій рибної галузі, затвердженого наказом Фонду державного майна України, 
Міністерства рибного господарства України від 11 жовтня 1996 року № 1218/174, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за № 636/1661 (у 
редакції наказу Фонду державного майна України, Міністерства аграрної політики 
України від 12 вересня 2000 року № 1898/175), виклавши його в новій редакції, що 
додається. 
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 2. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування 
процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України у 
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України. 

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок приватизації майна підприємств і організацій рибного господарства 

 
І. Загальні положення 
 1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України «Про 

особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та «Про приватизацію 
державного майна», визначає порядок приватизації майна підприємств і організацій 
рибного господарства. 

 1.2. Це Положення визначає порядок приватизації майна: 
 рибокомбінатів, рибоводно-меліоративних станцій, нерестово-виросних 

рибницьких господарств, які спеціалізуються на вирощуванні рибопосадкового 
матеріалу та товарної риби у ставках, басейнах, лиманах та інших внутрішніх водоймах 
(далі - рибні господарства); 

 комбікормових заводів, що виготовляють спеціальні рибні корми, 
підприємств, де виготовляється обладнання для рибництва та знаряддя лову, 
пересувних механізованих колон, які спеціалізуються на будівництві та ремонті 
рибогосподарських об’єктів, рибокомбінатів і рибозаводів по переробці океанічної 
(морської) сировини та об’єктів океанічного рибопромислового флоту, холодильників, 
об'єктів складського господарства, призначених для постійного розміщення державних 
резервів (далі - рибні підприємства). 

 1.3. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про приватизацію державного 
майна» приватизації не підлягають акваторії портів, причали і пірси всіх категорій та 
призначень, огороджувальні та захисні гідротехнічні споруди, засоби навігаційного 
обладнання, системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та 
споруди зв’язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та 
залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту), водосховища і 
водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні 
системи, гідротехнічні захисні споруди. 

 1.4. Реструктуризація рибних господарств і рибних підприємств здійснюється 
у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому повинна зберігатися 
профільність, технологічна єдність виробництв та цілісність майнових комплексів і 
технологій. 

 1.5. Приватизація об’єктів океанічного рибопромислового флоту, рибних 
підприємств з переробки океанічної (морської) сировини та рибних господарств 
(рибокомбінатів, рибоводно-меліоративних станцій, нерестово-виросних рибницьких 
господарств), а також холодильників місткістю понад дві тисячі тонн для одночасного 
зберігання рибопродукції; холодильників, об’єктів складського господарства, 
призначених для постійного розміщення державних резервів, здійснюється на підставі 
рішення Кабінету Міністрів України шляхом перетворення їх у акціонерні товариства, 
крім тих, вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу 
акціонерного товариства. При цьому у статутному капіталі товариств першочергово 
визначається пакет акцій, що тимчасово залишається у власності держави, а решта 
акцій розміщується з наданням пільг, передбачених статтями 3, 6, 7 і 8 Закону України 
«Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». 

ІІ. Приватизація майна рибних господарств 
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 2.1. Приватизація майна рибних господарств здійснюється шляхом 
перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства або у акціонерні 
товариства на умовах, передбачених статтями 5, 6 і 7 Закону України «Про особливості 
приватизації майна в агропромисловому комплексі». 

 2.2. Приватизація майна рибного господарства, незалежно від його вартості 
(але не менше необхідної для створення статутного капіталу акціонерного товариства) 
здійснюється шляхом його перетворення у акціонерне товариство у порядку, що 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

 2.3. У разі якщо вартість майна рибного господарства є недостатньою для 
формування статутного капіталу акціонерного товариства, приватизація майна таких 
господарств здійснюється шляхом їх перетворення у колективні сільськогосподарські 
підприємства. 

 2.4. Працівникам рибних господарств, приватизація майна яких здійснюється 
шляхом перетворення їх в акціонерні товариства, надається право на першочергове 
придбання акцій відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про 
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі». 

ІІІ. Приватизація майна рибних підприємств, що обслуговують рибні 
господарства та переробляють їхню сировину 

 3.1. Приватизація майна рибних підприємств здійснюється на умовах, 
передбачених статтями 2, 3 і 4 Закону України «Про особливості приватизації майна в 
агропромисловому комплексі». 

 3.2. Приватизація майна рибних підприємств незалежно від вартості об’єктів 
приватизації (але не менше необхідної для створення статутного капіталу акціонерного 
товариства згідно з законодавством України), здійснюється шляхом перетворення їх у 
акціонерні товариства у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 

 У разі якщо вартість майна рибних підприємств є недостатньою для 
формування статутного капіталу акціонерного товариства, приватизація їх майна 
здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна 
України. При цьому господарські товариства, створені працівниками таких 
підприємств, мають першочергове право на викуп майна. 

 У разі відмови працівників зазначених підприємств від першочергового права 
на викуп майно приватизується на конкурентних засадах. 

 3.3. Плани приватизації рибних підприємств розробляються у порядку, що 
визначається Фондом державного майна України. 

www.minagro.kiev.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України «Про 
садівництво громадян» 
Номер, дата реєстрації: 9626/П від 04.07.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Бевзенко В.Ф.  

 
Верховна Рада України постановляє: 
1. Повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання проект Закону 
України «Про садівництво громадян» (реєстр. № 9626 від 20.12.2011 р.).  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку молочного 
і м'ясного скотарства»  
Номер, дата реєстрації: 10198/П від 04.07.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Калетнік Г.М.  

 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
Проект Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання розвитку молочного і м'ясного скотарства (реєстр. № 10198), поданий 
народним депутатом України Шпаком В.Ф., повернути суб'єкту права законодавчої 
ініціативи на доопрацювання. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
25.07.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку надання безвідсоткової поворотної бюджетної 
позики Аграрному страховому пулу»  

 
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку надання безвідсоткової поворотної 
бюджетної позики Аграрному страховому пулу», Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект постанови підготовлено з метою гарантування відшкодування 
страховиками сільгосптоваровиробникам збитків, в разі настання катастрофічних 
подій, та захисту їх майнових інтересів від ризику загибелі сільськогосподарської 
продукції.  

Дана мета досягається шляхом можливого надання Пулу безвідсоткової 
бюджетної позички у разі настання надзвичайної ситуації, яка набуває масштабів 
катастрофи, за умови недостатності коштів у страховому фонді покриття 
катастрофічних ризиків Пулу. 

Прийняття проекту постанови дозволить здійснювати Мінагрополітики України 
ефективну політику в сфері страхування сільськогосподарської продукції.  

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України: www.minagro.gov.ua. 
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за такими адресами:  

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, 
м. Київ, 01001 

E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua;  mailto:4012@minapk.gov.ua 
 
Метою прийняття проекту постанови є створення привабливих умов для 

здійснення страхування сільськогосподарської рослинницької продукції, як для 
сільськогосподарських товаровиробників так і страховиків. 

Дана мета досягається шляхом: - можливості надання Пулу безвідсоткової 
бюджетної позички у разі настання надзвичайної ситуації, яка набуває масштабів 
катастрофи, за умови недостатності коштів Мета прийняття постанови досягається 
шляхом здійснення контролю з боку Мінагрополітики України за використанням 
бюджетних коштів, спрямованих максимальний раціоналізм та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх етапах використання бюджетних коштів; 
об’єктивність  та неупередженість у прийнятті рішень; 
запобігання проявам корупції. 
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

надання безвідсоткової поворотної бюджетної позики Аграрному страховому пулу» 
підготовлено на виконання Закону України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» з метою забезпечення 
захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників від ризику 
загибелі сільськогосподарської рослинницької продукції та забезпечення стабільності 
виробництва в сільському господарстві. 

 
 

ПОРЯДОК 
надання безвідсоткової поворотної бюджетної позики 

Аграрному страховому пулу 
1. Цей Порядок визначає механізм надання Аграрному страховому пулу 

безвідсоткової поворотної бюджетної позики на поповнення фонду покриття 
катастрофічних ризиків (далі – Порядок). 

2. У разі настання надзвичайної ситуації, яка набуває масштабів катастрофи, за 
умови недостатності коштів у страховому фонді Аграрному страховому пулу (далі – 
Пул) на покриття катастрофічних ризиків держава надає Пулу бюджетну позику за 
рахунок коштів резервного фонду. 

3. Встановлення факту настання надзвичайної ситуації, яка набуває масштабів 
катастрофи (катастрофічного ризику) здійснюється у порядку затвердженому 
Кабінетом Міністрів України. 

4. Для отримання бюджетної позики, за клопотанням Пулу, Мінагрополітики 
вносить пропозиції Кабінету Міністрів щодо обсягу, умов видачі позики та термінів її 
повернення. 

Позика надається відповідно до Порядку використання коштів резервного 
фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  29 
березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, 
ст. 1826; 2006 р., № 46, ст. 3085; 2009 р., № 57, ст. 1968; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., 
№ 15, ст. 584).  

5. Пул подає Мінагрополітики щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, звіт про 
використання бюджетної позики. 

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах 
Казначейства, проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетної позики, та 
відображення у бухгалтерському обліку операцій щодо надання позики і зарахування 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

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

 

 - 14 - 

 
 
 

Випуск 
№70 

10 серпня 
2012 року 

коштів, що надходять як повернення позики, а також складення та подання фінансової 
і бюджетної звітності про використання бюджетної позики та контроль за її цільовим 
та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 

www.minagro.kiev.ua 
 

25.07.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для підтримки страхування сільськогосподарської рослинницької 
продукції, та внесення змін до пункту 3.» 
 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки страхування сільськогосподарської рослинницької 
продукції, та внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі», Міністерство аграрної політики та продовольства України  оголошує про 
його публікацію. 

Проект постанови підготовлено з метою створення привабливих умов для 
здійснення страхування сільськогосподарської рослинницької продукції, як для 
сільськогосподарських товаровиробників так і страховиків. Дана мета досягається 
шляхом: 

надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки 
шляхом здешевлення страхового платежу; 

використання стандартних страхових продуктів. 
Проектом постанови передбачено внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 лютого 2012 року № 104 «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки 
заходів в агропромисловому комплексі» в частині доповнення її заходом «державна 
підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом здешевлення вартості 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)». 

Прийняття даного нормативно-правового акта надасть можливість визначити 
умови та порядок отримання сільськогосподарськими товаровиробниками державної 
підтримки для здешевлення страхових платежів, що в свою чергу забезпечить 
стабільність виробництва сільськогосподарської рослинницької продукції. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо можна протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за такими адресами:  

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001 

E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua;  mailto:4012@minapk.gov.ua 
 
Проект постанови передбачає реалізацію державної політики у сфері 

страхування сільськогосподарської продукції та створення привабливих умов для 
здійснення страхування сільськогосподарської рослинницької продукції, як для 
сільськогосподарських товаровиробників так і страховиків. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки страхування 
сільськогосподарської рослинницької продукції, та внесення змін до пункту 3 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки 
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заходів в агропромисловому комплексі» підготовлено на виконання Закону України 
«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» – Закон) та на виконання підпункту 2 пункту 7 витягу з протоколу № 50 
засідання Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 року з метою захисту майнових 
інтересів сільськогосподарських товаровиробників від ризику загибелі 
сільськогосподарської рослинницької продукції та забезпечення стабільності 
виробництва в сільському господарстві. 

www.minagro.kiev.ua 
 

26.07.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України  “Про внесення змін до 
Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України  “Про 

внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” 
(щодо ліцензій на оптову торгівлю) та аналізу регуляторного впливу зазначеного 
проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошувало про 
його публікацію. 

Повний пакет матеріалів до вищезазначеного проекту Закону   розміщено в 
мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Мінагрополітики України: 
www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування 
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: lav@minagro.gov.ua, 
chenusha@minapk.kiev.ua та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 
вул. М.Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,  e-mail: meconomy@me.gov.ua. 

 
         Метою   проекту  Закону  є гармонізація українського законодавства з 

європейським щодо виробництва створення сприятливих умов для розвитку 
підприємств   виноробної   галузі  і,   в   першу   чергу  тих,  які  займаються 

вирощуванням власного винограду, та надання їм можливості самостійного 
виходу зі своєю продукцією на ринок вина. 

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (щодо ліцензій на оптову торгівлю) (далі – 
проект Закону) розроблено Мінагрополітики відповідно до Плану діяльності 
міністерства з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік. 

Статтею 15 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу   
спирту   етилового,  коньячного  і  плодового,  алкогольних  напоїв  татютюнових 
виробів” встановлено річну  плату за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними 
напоями у розмірі  500 000 гривень. 

До 01.01.2007 зазначена стаття цього Закону передбачала норму, за якою 
суб’єкти господарювання, які отримали  ліцензії на виробництво або імпорт 
алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснювали поставку цієї продукції 
суб’єктам  господарювання  оптової  та  роздрібної  торгівлі  та  

іншим споживачам без ліцензій на оптову торгівлю лише в межах обсягів 
власного виробництва (імпорту). 

Законом України від 17.11.2006 № 374 “Про внесення змін до деяких законів 
України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів” було внесено зміни до частини четвертої  
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статті 15 цього Закону, відповідно до яких суб'єкти підприємницької діяльності, що 
отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових 
виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної 
торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю 
вартістю  500 000 гривень на рік. 

Запровадження зазначеної норми Закону призвело до нерівних умов конкуренції 
між товаровиробниками та посилило монополізацію ринку алкогольних напоїв, 
зокрема вина, великими національними виробниками, оскільки невеликі виноробні 
підприємства, що самі вирощують виноград, маючи ліцензію на виробництво вартістю 
780 гривень на рік, не мають можливості сплачувати високу вартість ліцензії на право 
оптової торгівлі. 

www.minagro.kiev.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
31.07.2012  
Україна: за збереження молодняка ВРХ держава виплатить понад 33 млн. грн. 
 

Згідно з даними Мінагрополітики України, перші заявки на отримання дотацій 
по збереженню молодняку від фермерів почали надходити в травні поточного року. За 
три місяці дії програми господарі отримають дотацію за зміст майже 85 тис. голів ВРХ. 

 Українські фермери за збереження 84 700 тис. голів молодняку ВРХ отримають 
в цілому 33 млн. 255 тис. гривень. На сьогоднішній день 17 млн. з цих коштів вже 
виділено, повідомляють у міністерстві. 

 Тільки за 26 липня від українських селян надійшло заявок на дотації за 
збереження 40 675 голів молодняку ВРХ. Держава виплатить їм 15 мільйони 887 000 
гривень, заявили у відомстві. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
31.07.2012  
ВР України прийняла закон щодо фінансування пріоритетних проектів в АПК 
 

Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до статті 6 Закону 
України" Про Державний бюджет України на 2012 рік "(щодо фінансування 
пріоритетних проектів у сфері сільського господарства). 

 Згідно з документом, з 15 млрд. до 39,3 млрд. гривень збільшується граничний 
обсяг державних гарантій для забезпечення повного або часткового виконання 
боргових зобов'язань за запозиченнями "для фінансування пріоритетних проектів у 
сфері сільського господарства на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо 
співпраці в області пріоритетних проектів в сільському господарстві". 

 Згідно з пояснювальною запискою, КМ України під "пріоритетними проектами 
в області сільського господарства" бачить закупівлю китайських засобів захисту 
рослин, насіння для сільськогосподарських культур, сільськогосподарських знарядь та 
іншої сільгосппродукції за кредитні кошти в сумі 3 млрд. дол. США (24,3 млрд. грн.). 

 Закон вступає в силу з дня, наступного за днем його опублікування. 
Інформаційна компанія "ПроАгро" 

 
31.07.2012 ВР України ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі СНД 
 

Верховна Рада ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі Співдружності 
Незалежних Держав. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту № 0266 
проголосувало 260 депутатів при 226 мінімально необхідних. При цьому парламент не 
підтримав рекомендації свого комітету у закордонних справах, який пропонував 
відхилити відповідний законопроект, оскільки у його членів до тексту угоди є багато 
застережень. 

 В угоді визначається, що сторони не застосовують у відношенні один до одного 
мита та інші їм еквівалентні платежі за винятком перерахованих у додатках до угоди 
вилучень. 

 До складу вилучень включені мита на поставку цукру в Росію, Білорусь, 
Казахстан і Молдову: для країн Митного союзу вона становитиме 340 доларів/тонна 
(без терміну обмеження), для Молдови - 75% від митної вартості до 2015 року. 

 Також Казахстан до 2015 року збереже мито на імпорт української горілки в 
розмірі 2 євро/літр, а Молдова до 2013 року - на український спирт в розмірі 0,5 
євро/літр. Також в список вилучень включено мито в розмірі 50% від митної вартості 
на поставки в Україну цукру з Митного союзу і Молдови. Росія зберегла експортне 
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мито на природний газ в 30%, але з застереженням, що для України буде діяти 
спеціальна формула. 

 Україна зберігає для себе експортні мита на феросплави, металобрухт і насіння 
соняшника в розмірі, закріпленому в домовленостях із Всесвітньою організацією 
торгівлі. 

 Крім того, угода передбачає свободу транзиту, але з застереженням, що під дію 
положень, що регулюють транзит не підпадає транзит трубопровідним транспортом. 
Сторони зобов'язалися протягом 6 місяців після вступу в силу даної угоди почати 
переговори з підготовки окремої угоди про транзит трубопровідним транспортом. 

 Угода надає сторонам можливість вводити антидемпінгові та захисні мита, але 
регулює процедуру консультацій, необхідних для цього. 

 Спірні питання між сторонами виносяться на розгляд або Економічного суду 
СНД (знаходиться в Мінську, Білорусь), або спеціально створеної комісії експертів. 

 Як повідомлялося, 24 липня президент Віктор Янукович запропонував Раді 
ратифікувати угоду про ЗВТ СНД. 12 липня на зустрічі з Януковичем в Ялті Президент 
Росії Володимир Путін заявив, що його країна розраховує на швидку ратифікацію 
Україною даної угоди. 18 жовтня 2011 8 країн СНД (Росія, Україна, Білорусь, 
Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Молдова і Таджикистан) домовилися про створення 
зони вільної торгівлі. 

Українські новини 
30.07.2012  
ВР скасувала закон про запозичення на 24 млрд. грн. для покупки китайських 
міндобрив 
 

Верховна Рада України скасувала раніше прийнятий Закон "Про внесення змін 
до Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік ", який передбачав виділення 
24 млрд грн. на закупівлю китайських засобів захисту рослин. 

За ухвалення постанови про скасування відповідного закону проголосували 264 
народних депутата з 278, зареєстрованих в сесійній залі. 

 Законом передбачалося надати право Кабінету Міністрів України здійснити 
державні запозичення на реалізацію Меморандуму про взаєморозуміння щодо 
співпраці в сфері пріоритетних проектів в сільському господарстві понад обсяги, 
встановлені додатком № 2 до цього закону, в сумі до 24300000 тис. грн. з відповідним 
коригуванням граничного обсягу дефіциту державного бюджету України та граничного 
обсягу дефіциту спеціального фонду державного бюджету України. 

 Закон передбачав закупівлю китайських засобів захисту рослин, насіння для 
сільськогосподарських культур, сільськогосподарських знарядь та іншої 
сільгосппродукції для Україні чи продаж українських злакових культур до Китаю, 
будівництво заводу засобів захисту рослин, переробки органіки-мінеральних добрив та 
інші будівельні проекти в Україну, культивацію землі, висадку та ін. 

УНІАН 
 
30.07.2012  
Україна: на 27 липня 2012 намолочено 21,3 млн. т зерна 
 

В Україні станом на 27 липня 2012 ранні зернові та зернобобові культури 
зібрано на 8,78 млн. га площ, що становить 90% від прогнозу. Намолочено 21,28 млн. т 
зерна при врожайності 24,2 ц / га. 

 Як повідомило МінАПіП Україні, на 27.07.2011 р. в Україну було намолочено 
29,5 млн. т при середній врожайності 29,5 ц / га. 

 Зокрема, на 27.07.2012 р. озимий ячмінь обмолочений на площі 679,3 тис. га 
(99,8% від плану), намолочено майже 1,38 млн. т зерна при врожайності 20,3 ц / га. 
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Озима пшениця зібрана на площі 5 млн. га (92%), намолочено 13,46 млн. т зерна при 
врожайності 26,9 ц / га. 

 До 27 липня ц.р. аграрії намолотили 236,8 тис. т ярої пшениці. Обмолочено 97,6 
тис. га (42%). При цьому середня врожайність культури становить 24,3 ц / га. 

 Яровий ячмінь зібрано з площі 2,42 млн. га (93%) при середній врожайності 
20,8 ц / га, намолочено майже 5,04 млн. т зернової. 

 Крім того, до звітної дати аграрії намолотили 513,1 тис. т жита при врожайності 
23,7 ц / га з площі 216,7 тис. га, що становить 72% від запланованого до збирання 
обсягу. 

 Горох обмолочений на площі 210,2 тис. га (98% від прогнозу), намолочено 
357,3 тис. т, середня врожайність - 17 ц / га. 

 Озимий ріпак обмолочено на площі 485 тис. га (85% від прогнозу), намолочено 
1,076 млн. т при врожайності 22,2 ц / га. 

 За уточненими даними регіонів, прибиранню підлягає 10,3 млн. га ранніх 
зернових і зернобобових культур та ріпаку, з них: пшениці - 5,86 млн. га, ячменю - 3,47 
млн. га, жита - 303 тис. га, вівса - 310 тис. га, гороху - 247 тис. га. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
27.07.2012  
Ветеринарні служби Митного союзу завершили інспектування українських 
підприємств 
 

Фахівці ветеринарної медицини з Росії, Білорусі і Казахстану завершили 
перевірку українських підприємств з виробництва тваринницької продукції. 

 Як повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України, результати проведеного аудиту аналізуються і будуть оголошені найближчим 
часом. 

 Наголошується, що 28 підприємств, які були проінспектовані, планують почати 
експорт своєї продукції на територію країн Митного союзу. 

 Ветеринари відвідали підприємства, що займаються виробництвом яловичини, 
свинини, м'яса птиці, готової м'ясної та молочної продукції, риби та рибної продукції. 

 Нагадаємо, фахівці Митного союзу почали інспекцію 11 липня, і в їхніх планах 
було вивчення ефективності інспекційної системи Госветфітослужби України. 
Вісімнадцять інспекторів розділилися на чотири групи і відвідали підприємства в 14 
областях і АР Крим. 

УНІАН 
 
13.07.2012  
ВР Україна розширила повноваження Аграрного фонду 
 

Врегульовано питання передачі об'єктів державного цінового регулювання 
товаровиробнику і закупівлі послуг з їх страхування. 

 Згідно зі змінами, прийнятими в Законі "Про державну підтримку сільського 
господарства України", повноваження Аграрного фонду були розширені. Зокрема, були 
врегульовані питання передачі об'єктів державного цінового регулювання 
товаровиробнику і закупівлі послуг з їх страхування. 

Закон надає Аграрному фонду право реалізовувати або безоплатно передавати 
об'єкти державного цінового регулювання з інтервенційного фонду певному 
позичальнику (сільськогосподарському товаровиробнику/товаровиробнику). Проте 
Законом встановлюється ряд умов, при яких Аграрному фонду дозволяється 
здійснювати такі дії. 

 Зокрема, у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання об'єктів 
державного цінового регулювання, а також виникненням обставин, які можуть 
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призвести до псування або погіршення їх якості до закінчення терміну зберігання, за 
умови одночасної або наступної поставки до державного інтервенційного фонду в тій 
же кількості і якості об'єктів державного цінового регулювання у встановленому 
Кабінетом Міністрів порядку. 

 Крім того, це можна робити при одночасній закладці об'єктів державного 
цінового регулювання тієї ж кількості та якості; в порядку тимчасового запозичення на 
договірних засадах з подальшою поставкою до державного інтервенційного фонду того 
ж кількості і якості об'єктів державного цінового регулювання або у разі неможливості 
їх повернення - з відшкодуванням грошової вартості на день перерахування коштів, але 
не менше ніж на час відпустки. 

 Також Аграрному фонду надано право на закупівлю послуг зі страхування 
об'єктів державного цінового. 

 "Прийняття змін до Закону сприятиме підтримці вітчизняних товаровиробників, 
надасть можливість здійснення відшкодування витрат на страхування об'єктів 
державного цінового регулювання та забезпечить ефективне використання об'єктів 
державного цінового регулювання в процесі їх зберігання, виключаючи вплив третіх 
осіб", - зазначив Генеральний директор Аграрного фонду Ігор Якубович. 

ЛIГАБiзнесIнформ 
 
13.07.2012 
Україна дозволила ввезення племінної худоби з ряду країн Є 

Ветеринарна служба України дозволила ввезення з території Сполученого 
Королівства Великобританії і Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччини, 
Королівства Бельгія, Французької та Італійської Республіки, Люксембургу ввезення 
племінної великої та дрібної рогатої худоби за умови, що худоба походить з 
благополучних господарств і має негативні результати по дослідженню на вірус 
Шмалленберг. 

Відзначається, що дозвіл прийнято, враховуючи рекомендації Міжнародного 
протиепізоотичного бюро та звіт Генерального Директорату з питань охорони здоров'я 
та захисту прав споживачів Європейської Комісії (DG SANCO), а також оцінку аналізу 
ризику хвороби жуйних тварин, що викликається вірусом Шмалленберг. 

УНІАН 
 
11.07.2012  
Депутати вирішили залишити великі збиткові компанії без повернення ПДВ 
 

Верховна Рада України 5 липня 2012 прийняла закон "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо Державної податкової служби і у зв'язку з 
проведенням адміністративної реформи в Україні)" № 10224, яким ввела ряд важливих 
змін. 

 Зокрема, введена п'ята і шоста група платників єдиного податку, під яку 
підпадають фізичні і юридичні особи з річним обсягом доходу до 20 млн. грн. Крім 
того, закон також вводить річний звітний період з податку на прибуток і зобов'язує 
підприємства з річним доходом понад 10 млн. грн. сплачувати щомісячні авансові 
внески по ньому. 

 Крім того, документ містить поправку депутата з Партії регіонів Юрія 
Воропаєва, що встановлює податок у розмірі 5% замість діючих 15% на доходи у 
вигляді дивідендів від іноземних джерел, які включаються в загальний річний 
оподатковуваний дохід платника податку. 

 Виходить, що всі великі платники податків, які задекларували збиток за 
підсумками попереднього звітного (податкового) року, не будуть мати право на 
повернення податку на додану вартість (ПДВ) в автоматичному режимі. Відповідна 
норма передбачена в цьому законі. 
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 Зокрема, пункт 200.19 Податкового кодексу доповнюється підпунктом 200.19.8, 
згідно з яким встановлюється додаткова вимога до великих платників податків для 
отримання права на автоматичне повернення ПДВ, зокрема, відсутність негативного 
значення об'єкта обкладення податком на прибуток за наслідками останнього звітного 
періоду (року). 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
11.07.2012  
Члени парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних 
відносин ВР України рекомендують відхилити законопроект щодо розміру ставки 
фіксованого сільгоспподатку 
 

Члени парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних 
відносин рекомендують Верховній Раді відхилити проект закону про внесення змін до 
ст. 304 Податкового кодексу Україні щодо розміру ставки фіксованого 
сільськогосподарського податку. 

 Як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України, законопроектом 
(реєстр. № 10500) пропонується змінити розмір ставки фіксованого 
сільськогосподарського податку, що стягується з "ріллі, сіножатей та пасовищ (крім 
ріллі, сіножатей та пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, 
а також ріллі, сіножатей та пасовищ, що перебувають у власності 
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві 
(вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому грунті, або наданих 
їм у користування) ". 

 Зокрема, замість єдиної ставки податку, яка становить 0,15% від нормативної 
грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь, як це передбачено чинною нормою 
п. 304.1 ст. 304 Податкового кодексу України, пропонується залишити на цьому ж рівні 
ставку податку в "разі, коли загальна площа таких земель у власності або в 
користуванні сільськогосподарського товаровиробника, а також осіб, пов'язаних з ним 
відносинами контролю, не перевищує 100 га", і встановити ставку на рівні 1,15% бази 
оподаткування у разі, "якщо загальна площа таких земель у власності або в 
користуванні сільськогосподарського товаровиробника, а також осіб, пов'язаних з ним 
відносинами контролю, перевищує 100 га". 

 Наголошується, що комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України 
відхилити законопроект, оскільки збільшення розмірів ставок фіксованого 
сільськогосподарського податку для сільськогосподарських товаровиробників, які 
використовують сільськогосподарські угіддя, не вирішить питання залучення 
додаткових фінансових ресурсів у розвиток сільської місцевості і не буде сприяти 
відновленню сільської інфраструктури, але збільшить податкове тиск на вітчизняних 
товаровиробників сільськогосподарської продукції. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
10.07.2012 
 КМУ обіцяє забезпечити українців вітчизняними фруктами 
 

Українські міністри мають намір уже в найближчі кілька років вирішити 
проблему повного забезпечення країни фруктами українського виробництва. 

З таким обіцянкою виступив прем'єр-міністр Микола Азаров, який перебував з 
робочим візитом в Криму. За його словами, в Україні вже зараз будується система 
оптових ринків, налагоджується логістична система швидкої доставки фруктів до 
споживачів. Ця вся система і комплексний підхід дозволить у найближчі кілька років 
вирішити проблему повного самозабезпечення нашої країни фруктами, за винятком 
заморських. 
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Азаров також повідомив, що увага міністрів прикута до цієї проблеми у зв'язку з 
великою присутністю імпортних фруктів на українських прилавках. Зокрема, за його 
підрахунками, 75% реалізованих в Україну фруктів - це імпортні фрукти, оброблені 
отрутохімікатами і консервантами. 

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики, виробництво плодів і 
ягід в Україні в 2011 році склало 1,896 млн. т, в 2010 р. - 1,7465 млн. т, в 2009 р. - 
1,6181 млн. т. 

Компанія "ПроАгро" пропонує нове дослідження "УКРАЇНА: РИНОК Свіжі 
овочі та фрукти". Дослідження висвітлює ситуацію та основні тенденції розвитку 
ринків свіжих овочів і фруктів в Україні (овочі і баштанні, картопля, фрукти і ягоди) за 
останні 5 років: виробництво, переробку, промислове і кінцеве споживання, внутрішню 
і зовнішню торгівлю, питання якості продукції та ціноутворення, вплив на ринок 
факторів попиту та пропозиції і т. д. 

Крім того, окремі розділи дослідження присвячені проблемам логістики і 
зберігання свіжої продукції, державної політики на ринках овочів і фруктів, розвитку 
попиту і пропозиції, конкуренції між вітчизняною та імпортною продукцією, а також 
перспективам подальшого зростання ринків овочів і фруктів. В даний час ці ринки є 
досить інвестиційно привабливими, і з вирішенням проблем логістики на них 
приходить працювати все більше число компаній. 

Важливою частиною дослідження є розгляд положення на українських ринках 
свіжих овочів і фруктів компаній і холдингів - найбільших виробників, а також 
особливостей їх діяльності, стратегій розвитку та економічної ефективності 
виробництва і торгівлі. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
09.07.2012  
МінАПіП України: на розвиток оптових ринків сільгосппродукції держава 
виділить 246 млн. грн. 
 

Щороку сума коштів, яку держава виділяє на будівництво оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, зростає. Тільки в цьому році планується спрямувати 
246 000 000 гривень. Про це заявив директор Департаменту економічного розвитку і 
аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Кваша, 
повідомила прес-служба відомства. 

 "Значна сума коштів була використана на розвиток ринків протягом попередніх 
років. У 2010 р. з державного бюджету була надана допомога в обсязі 36 мільйонів 
гривень. Торік ця сума склала вже 198 000 000, в 2012 р. прогнозується, що ця сума 
досягне 246 000 000 гривень ", - повідомив С.Кваша. 

 Директор Департаменту зазначив, що торгівля на оптових ринках вигідна не 
тільки покупцеві, який може купити продукцію за справедливою ціною, а й 
виробникові. 

 "Оптовий ринок є місцем зустрічі виробника продукції і споживача. Тут є 
унікальна можливість, яка відсутня в торгових мережах - за товар відразу отримати 
гроші. У торгових мережах існують розрахунки з розстрочкою платежів до 90 днів і 
багато інших умов", - зазначив фахівець. 

 Також С.Кваша підкреслив, що, розвиваючи мережу оптових ринків 
сільгосппродукції по всій країні, держава створює сферу, в якій повинно формуватися 
ціноутворення, найбільш сприятливий для українського споживача. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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09.07.2012  
КМУ: в Україні створено Державний земельний банк 
 

КМ України своєю постановою № 609 від 2 липня 2012 вирішив створити 
публічне акціонерне товариство "Державний земельний банк" зі статутним капіталом 
120 млн. грн., 100% статутного капіталу якого належить державі. 

Згідно з постановою КМУ, для формування статутного капіталу Банку 
необхідно здійснити розміщення та випуск 120 млн. простих іменних акцій 
номінальною вартістю 1 грн. кожна. 

Крім того, згідно з документом, Міністерству аграрної політики і продовольства 
необхідно здійснити для формування статутного капіталу Банку сплату акцій за 
рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2012 рік, а також 
подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України для затвердження проект 
статуту Банку. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
07.07.2012  
ВР України внесла зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування спирту 
 

Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв". 

За дане рішення проголосувало 238 з 269 народних депутатів, зареєстрованих у 
сесійній залі. 

 Законом передбачено, що приміщення відокремлених підрозділів розпорядника 
акцизного складу, які використовуються ним виключно для упаковки, фасовки, 
зберігання, отримання та видачі горілки і лікеро-горілчаних виробів, маркованих 
марками акцизного податку, які були відвантажені з акцизного складу для здійснення 
оптової та/або роздрібної торгівлі у відповідності до отриманої ним ліцензії, не є 
акцизним складом. 

 Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок або подати органу 
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного 
складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні 
напої (крім виноматеріалів і вермутів), податковий вексель, який є забезпеченням 
виконання зобов'язання такого платника, в строк до 90 календарних днів, починаючи з 
дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для 
цієї продукції. 

 Податок стягується за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-процентного спирту з 
спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного 
виноробства для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів, 
вермутів і сусла. 

 Закон вступає в силу з 1 січня 2013 року. 
УНІАН 

 
07.07.2012  
Україні: банки зможуть надавати кредити аграріям під заставу форвардних 
закладних 
 

5 липня 2012 р. в ВР України внесений на розгляд проект Закону "Про 
форвардну заставну закупівлю сільськогосподарської продукції у малих і середніх 
сільськогосподарських підприємств". Документ зареєстровано за № 10716. 

 Метою законопроекту є надання підтримки дрібним і середнім 
сільськогосподарським підприємствам у залученні коштів для вирощування та 
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реалізації сільгосппродукції шляхом форвардної закупівлі вирощуваної ними 
сільськогосподарської продукції. 

 Як повідомили автори документа, цей закон регулює суспільні відносини, що 
виникають у сфері форвардної заставної закупівлі продукції дрібних і середніх 
сільськогосподарських підприємств шляхом оформлення форвардних заставних. 

 Зокрема, законом визначено, що форвардні заставні можуть видаватися 
дрібними і середніми сільгосппідприємствами, які займаються веденням товарного 
сільськогосподарського виробництва протягом 3 років, мають на правах власності, 
права постійного користування, права оренди або емфітевзису земельну ділянку 
(земельні ділянки) сільськогосподарського призначення для здійснення виробництва 
сільгосппродукції, завірені в установленому законом порядку. 

 Покупцями (заготівельниками) сільгосппродукції по форвардній заставній 
закупівлі можуть бути особи, які здійснюють закупівлю та реалізацію даної продукції. 

 Покупці сільськогосподарської продукції, придбаної у власність на підставі 
угоди по форвардній заставній закупівлі, мають право вільно реалізовувати її на ринку. 

 Банки можуть надавати кредити під заставу форвардних заставних. 
 Також встановлюється, що предметом застави майбутнього врожаю по 

форвардній заставній закупівлі сільгосппродукції є посіви сільськогосподарських 
рослин з моменту укладення угоди з форвардної заставної закупівлі та до повного 
виконання його сторонами своїх зобов'язань за такою угодою. 

 Якщо майбутній урожай сільськогосподарського підприємства або земельна 
ділянка, на якій планується його виростити, знаходиться в заставі, 
сільськогосподарське підприємство не може укласти за таким майбутнім врожаєм 
операцію з форвардної заставної закупівлі сільгосппродукції. 

 При цьому сільськогосподарська продукція, по якій укладена форвардна угода, 
може бути застрахована сільськогосподарським підприємством або покупцем. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
06.07.2012  
Парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин 
ініціював зниження нормативної вартості землі в Україні 
 

Депутати запропонували зменшити оціночну вартість землі, яка є базою для 
розрахунку орендної плати. У Держземагентстві наполягають на збереженні поточних 
показників, заявляючи, що навіть зараз в деяких випадках оцінка землі невиправдано 
занижена. 

Парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин 
ініціював перегляд коефіцієнта нормативної грошової оцінки землі. Цей показник з 1 
січня 2012 року встановлено на рівні 1,756, в результаті чого оціночна вартість землі 
підвищилася з 11,9 до 20,9 тис. грн. за 1 га. Ця цифра є базою розрахунку всіх 
земельних платежів, у тому числі Микола Азаров заявив, що уряд розглядає 
можливість припинення дії поточного та розрахунку нового коефіцієнта. "Ми вийшли 
на уряд близько місяця тому з пропозицією переглянути цей коефіцієнт в сторону 
зменшення. Думаю, заява прем'єра - це відгомін нашого звернення", - сказав "Делу" 
Сергій Терещук, заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики 
та земельних відносин. 

За його словами, ініціатива комітету викликана невиправданим підвищенням 
середньої орендної плати в країні після переоцінки нормативу. "З розрахунку ставки 
оренди в 3% діючий з 1 січня показник оціночної вартості землі зумовив дуже високі 
орендні платежі", - зазначив депутат. Він не уточнив, на скільки саме комітет пропонує 
скорегувати показник нормативної грошової оцінки: "Ми як раз внесли пропозицію, 
щоб були залучені експерти та вивели економічно обгрунтований коефіцієнт". 
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Нагадаємо, що після перегляду коефіцієнта нормативної грошової оцінки землі 
орендна плата в середньому по країні підвищилася з 300 до 600 грн. / га, земельний 
податок - до 20 грн. проти 12 грн. / га. 

У той же час в Держземагенстві виступають категорично проти перегляду 
показника. 

"До нас із завидною регулярністю звертаються з пропозиціями про перегляд, але 
наша позиція незмінна - ми наполягаємо на збереженні поточного нормативу", - сказала 
Юлія Курбака, радник глави відомства. Вона нагадала, що коефіцієнт нормативної 
грошової оцінки землі не змінювався в Україну з 1995 по 2011 рік, а лише індексувався 
на рівень відсотків ", - пояснила Юлія Курбаков. 

В оцінці ініціативи земельного комітету експерти розійшлися. "Чистої води 
активний лобізм великих землевласників", - вважає представник однієї з 
інвесткомпаній. 

З іншого боку, в поточному році, враховуючи значне зниження врожаю і доходів 
сільгоспвиробників, зменшення податкового навантаження було б незайвим. 

«Дело» 
 
06.07.2012  
ВР України скасувала закон "Про продовольчу безпеку України" 
 

Верховна Рада скасувала закон "Про продовольчу безпеку України", яким 
визначалися правові, економічні, соціальні, екологічні та організаційні засади 
державної політики у сфері продовольчої безпеки. 

 За пропозицію Президента Віктора Януковича скасувати прийнятий закон 
проголосували 255 депутатів при мінімально необхідних 226. 

 Президент вважає, що деякі норми цього закону порушують гарантоване 
Конституцією право громадян на достатній рівень життя. 

 Янукович ветував закон 10 січня. 
 В цілому даний законопроект (№ 8370-1) був прийнятий 22 грудня 2011 року. 
 Янукович закликав Міністерство аграрної політики і продовольства 

враховувати необхідність забезпечення продовольчої безпеки при проведенні весняно-
польових робіт. 
 
05.07.2012  
Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу України 
 

5 липня 2012 Верховна Рада Україна прийняла Закон "Про внесення змін до 
Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі 
аукціону".  

 Законом статті 135-139 Земельного кодексу України викладено в іншій редакції. 
 Зокрема, Стаття 135. "Земельні торги" викладено в редакції, згідно з якою: 
 "1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення 

якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзису земельної 
ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну 
за земельну ділянку, що продається, або вищу плату за користування, зафіксовану в 
ході проведення земельних торгів. 

 2. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності або прав на 
них (оренди, суперфіція, емфітевзису) здійснюється на земельних торгах, крім 
випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу. 

 На земельних торгах не може бути використане переважне право покупки. 
 Продаж земельних ділянок державної власності разом з розташованими на них 

об'єктами, які підлягають приватизації, на земельних торгах здійснюється державними 
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органами приватизації в порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням вимог 
законодавства з питань приватизації. 

 Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на 
них (оренди, суперфіція, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах 
виключно за ініціативою власника земельної ділянки. В такому разі земельні торги 
регулюються положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом або 
договором з виконавцем земельних торгів. 

 Звернення стягнення на земельні ділянки або на права на них (оренди, 
суперфіція, емфітевзису) здійснюється державним виконавцем при виконанні рішень, 
що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України 
"Про виконавче провадження", з урахуванням особливостей підготовки до проведення 
та проведення земельних торгів, визначених цим Кодексом. 

 3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа - власник 
земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, орган виконавчої 
влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної або 
комунальної власності на земельні ділянки, або державний виконавець у разі виконання 
передбачених законом виконавчих документів, уклали з виконавцем земельних торгів 
договір про проведення земельних торгів. 

 Виконавцем земельних торгів є суб'єкт господарювання, який має ліцензію на 
проведення земельних торгів та уклала з організатором земельних торгів договір про їх 
проведення. 

 Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала 
виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього 
Кодексу, оплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована в книзі 
реєстрації учасників земельних торгів відповідно до закону може набувати право 
власності чи користування земельною ділянкою, виставляються на земельні торги. 

 4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної або 
комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора 
земельних торгів, в якому зазначається: 

 а) перелік земельних ділянок (або прав на них), які виставляються на земельні 
торги окремими лотами; 

 б) стартова ціна лота; 
 в) термін і інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права 

користування земельною ділянкою на земельних торгах; 
 г) особа уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору 

купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзису земельної ділянки, (право на яку) 
виставляється на земельні торги. 

 5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором 
земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються 
організатором як винагороду виконавцю, і реєстраційних внесків учасників торгів. 

 Після опублікування оголошення про проведення земельних торгів виконавець 
може відмовитися від договору тільки у випадках, якщо проведення земельних торгів 
стало неможливим через незалежні від нього причин. 

 6. Винагорода виконавцеві земельних торгів, яке встановлює організатор 
земельних торгів, складається з витрат на організацію та проведення земельних торгів 
та прибутку виконавця. 

 Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється в розмірі 5 відсотків 
ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної 
плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку 
(оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більше 3500 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян за кожен лот. 

 7. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може 
перевищувати 50 відсотків. 
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 10. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, за 
винятком випадку, визначеного частиною 3 статті 138 цього Кодексу. 

 11. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною 
п'ятою статті 138 цього Кодексу) повертаються виконавцем земельних торгів усім 
учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох 
банківських днів з дня проведення земельних торгів. 

 12. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні 
при укладенні договору купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзису земельної 
ділянки ". 

                      Інформаційна компанія "ПроАгро"  
 
05.07.2012  
ВР України прийняла за основу законопроект про зміну "правил гри" на ринку 
відновлюваної енергетики 
 

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що істотно змінює умови 
роботи на ринку  відновлювальної енергетики. 

 За відповідний документ № 10183, розроблений депутатами Миколою 
Романюком, Юлією Льовочкіною і Юрієм Мірошниченко (Партія регіонів), в середу 
проголосувало 258 з 267 присутніх в сесійній залі депутатів.  

 Законопроектом, зокрема, пропонується ввести з 1 січня 2013 року "зелений 
тариф" на електроенергію, вироблену з біогазу та твердих побутових відходів (ТПВ). 

 Відповідно до законопроекту, коефіцієнт "зеленого тарифу" для електроенергії з 
біогазу становитиме 2,7, з ТПВ - 3. Електростанції на ТПВ повинні дотримуватися 
встановлених норм викидів забруднюючих речовин. 

 Документом також передбачено зниження "зеленого тарифу" для сонячних 
електростанцій, що вводяться в експлуатацію з 2013 року. Так, для наземних станцій 
коефіцієнт зменшиться з 4,8 до 3,5, дахових (настінних) потужністю більше 100 кВт - з 
4,6 до 3,6, дахових (настінних) потужністю менше 100 кВт - з 4,4 до 3, 7. 

 Крім того, законопроектом пропонується диференціювати "зелений тариф" для 
ГЕС, в залежності від їх потужності. Так, станції потужністю до 200 кВт отримають 
найменування "мікро" і коефіцієнт "зеленого тарифу" для них складе 2, потужністю від 
200 кВт - до 1 МВт отримують найменування "міні" і коефіцієнт 1,6, потужністю від 1 
до 10 МВт - " мала "і коефіцієнт 1,2 (все - при введенні в експлуатацію з 2013 року). 
При введенні в експлуатацію всіх перерахованих видів ГЕС в поточному році 
коефіцієнт "зеленого тарифу" для них складе 1,2. 

 Згідно з законопроектом, держава гарантує інвестору незмінність стимулюючих 
заходів, у порівнянні з діючими, на момент введення в експлуатацію об'єкта 
відновлюваної енергетики. 

 Істотних змін зазнає правило "місцевої складової". Так, в документі відсутній 
додаткова вимога про забезпечення 30% (з 2013 року) і 50% (з 2014 року) української 
сировини, робіт і послуг у вартості модулів для сонячних електростанцій. Для 
електростанцій на біомасі, біогазі і ГЕС "місцева складова" встановлюється на рівні від 
50% (при введенні з 2015 року), а для електростанцій на ТПВ "місцева складова" не є 
обов'язковою. 

Автори документа пропонують зменшити тарифи на електроенергію для 
підприємств, що виробляють сировину, матеріали та комплектуючі для відновлюваної 
енергетики до рівня січня 2009 року (за умови, що створення відповідних виробництв 
зареєстровано як інноваційний проект). 

 Законопроектом пропонується зобов'язати енергопостачальні компанії 
викуповувати у домогосподарств надлишкову електроенергію, вироблену даховими 
сонячними модулями потужністю до 16 кВт. При цьому домогосподарствам не 
доведеться отримувати ліцензію на виробництво електроенергії. 
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 У разі прийняття законопроекту в цілому, він вступить в дію з 1 січня 2013 
року. 

Інтерфакс-Україна 
 
05.07.2012  
ВР України прийняла закон щодо регулювання бартерних операцій у ЗЕД 
 

Верховна Рада України (ВРУ) прийняла Закон "Про внесення змін до Закону 
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 
зовнішньоекономічної діяльності». Закон спрямований на спрощення процедур 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 Зокрема, відповідно до закону, "товари, які імпортуються за бартерним 
договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в 
такому договорі, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (дати 
оформлення митної декларації на експорт) товарів, які фактично експортовані за 
бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати 
підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. 

 Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України 
вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення митної декларації на 
імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг - дата підписання 
акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг ". 

 Відповідний законопроект зареєстровано за № 10020. 
Інформаційна компанія "ПроАгро" 

 
05.07.2012  
ВРУ прийняла закон щодо використання Інкотермс будь-якої редакції 
 

Верховна Рада України (ВРУ) прийняла Закон "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо визначення умов поставок".  

Законом надано суб'єктам господарської діяльності України право 
використовувати в контрактах (договорах) внутрішньої і зовнішньої торгівлі відомі 
міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів і організацій, а також 
визначати митну вартість товару на основі однорідних і нейтральних систем оцінки, в 
тому числі з використанням Інкотермс будь-якої редакції. 

Відповідний законопроект зареєстровано за № 9602. 
Інформаційна компанія "ПроАгро" 

 
04.07.2012  
ВР України дозволила проводити держзакупівлі продуктів харчування за 
скороченою процедурою 
 

Верховна Рада України (ВРУ) прийняла у другому читанні як закон проект 
закону № 9634 від 22 грудня 2011 ініційований Кабінетом Міністрів України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель. За 
ухвалення законопроекту проголосували 241 народний депутат з мінімально 
необхідних 226. 

 Закон уточнює повноваження Мінекономрозвитку при здійсненні функції 
моніторингу шляхом надання йому права надання висновків з рекомендаціями щодо 
усунення та недопущення порушень законодавства з питань державних закупівель. 

 Закон встановлює, що підприємствами здійснюються закупівлі відповідно до 
вимог закону України "Про здійснення державних закупівель" тільки в разі здійснення 
таких закупівель за державні кошти; вводиться можливість закупівлі за скороченою 
процедурою продуктів харчування і послуг з організації харчування; встановлюються 
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випадки скасування процедури закупівлі у одного учасника замовником; дозволяється 
депутатам селищних і сільських рад входити до складу комітету з конкурсних торгів. 

 Крім того, законом вносяться зміни до Господарського кодексу України в 
частині скасування положення про здійснення закупівель казенними, комунальними 
унітарними підприємствами, господарськими товариствами, державна частка в 
статутному капіталі якого перевищує 50%, за процедурами закупівель, визначеним 
законом України "Про здійснення державних закупівель". 

РБК-Україна 
 
03.07.2012  
Україна в 2011/12 МР збільшила експорт пшениці на 26%, але скоротила ячменю - 
на 5% 
 

Україна 2011/12 МР (липень 2011 - червень 2012) експортувала 21,8 млн. т 
зернових культур, що на 81% більше в порівнянні з минулим МР. 

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, 
зокрема, експорт кукурудзи за підсумками 2011/12 МР зріс в 2,7 рази - до 13,86 млн. т, 
пшениці - на 26,4% до 5,17 млн. т ( з них майже 3,1 млн. т продовольчої, 2,1 млн. т 
фуражної). У той же час, експорт ячменю скоротився на 4,6% - до 2,58 млн. т. 

За даними МінАПіП, в червні ц.р. Україна експортувала 1,96 млн. т зерна, в т.ч. 
1,44 млн. т кукурудзи, 0,33 млн. т пшениці і 0,18 млн. т ячменю. 

Як зазначає Мінагропрод, експорт олійних культур за підсумками 2011/12 МР 
збільшився на 1,7% в порівнянні з показником минулого сезону - до 2,39 млн. т. У т.ч. 
експорт ріпаку зменшився на 16,2% до 1,16 млн. тонн, сої - зріс на 27,3% до 1,24 млн. т. 

Експорт соняшнику за станом на 2 липня 2012 р. складе 230,8 тис. т, тоді як на 
зазначену дату в минулому МР - 419 тис. т. 

Як повідомлялося раніше з посиланням на МінАПіП, Україна в 2011 р. зібрала 
56,7 млн. т зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 р. Внутрішнє споживання зернових 
експерти оцінюють в 26,7 млн. т в рік. 

МінАПіП прогнозувало експорт зернових з України в 2011/12 МР на рівні 22-23 
млн. т. 

Експорт зернових з України в 2010/11 МР склав близько 12 млн. т, в т.ч. 4,1 млн. 
т пшениці (з них 3,5 млн. т продовольчої, 0,6 млн. т фуражної), 2,7 млн. т ячменю і 5,1 
млн. т кукурудзи. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
03.07.2012  
Уряд України буде доплачувати 1 тис. грн. за молодняк ВРХ віком від 12 до 15 
місяців 
 

Кабінет Міністрів України ввів дотації в розмірі 1 тис. грн./голову за утримання 
молодняку великої рогатої худоби (ВРХ) віком від 12 до 15 місяців. Це закріплено 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 № 593. 

Документ також дещо підкоригував вимоги до віку ВРХ, за утримання якого 
раніше вже нараховувалися дотації. Так, 250 грн./голову будуть виплачуватися за 
молодняк віком від трьох до шести місяців, 500 грн. - від шести до дев'яти місяців, 750 
грн. - від дев'яти до 12 місяців. 

Як повідомлялося, в квітні цього року уряд вирішив виплачувати спеціальну 
бюджетну дотацію фізичним особам у розмірі 250 грн./голову за утримання молодняку 
ВРХ у віці від трьох до п'яти місяців, а також 500 грн./голову молодняку від шести до 
восьми місяців і 750 грн./голову молодняку від дев'яти до 11 місяців. 

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір протягом 
липня виплатити більше 8 млн. грн спеціальних бюджетних дотацій за зміст молодняку 
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великої рогатої худоби (ВРХ). За оперативною інформацією регіонів, на кінець червня 
майже 21 тис. селян подали заявки на отримання державної бюджетної дотації за 
утримання та збереження близько 26 тис. телят ВРХ. 

Згідно з даними офіційної статистики, поголів'я великої рогатої худоби в Україні 
станом на 1 червня 2012 року становитиме майже 5,2 млн. голів, що на 0,1% більше, 
ніж на аналогічну дату 2011 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
02.07.2012  
МінАПіП України: до кінця липня аграрії отримають понад 8 млн. грн. за 
утримання молодняку ВРХ 
 

До кінця липня 2012 аграрії отримають ще понад 8 млн. грн. за утримання 
близько 26 тис. молодняку великої рогатої худоби. Про це 2 липня заявив міністр 
аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. 

 За словами М. Присяжнюка, до початку липня майже 21 тис. аграріїв подали 
заявки на отримання державної дотації за зміст і збереження молодняка ВРХ. 

 "За оперативною інформацією з регіонів, на кінець червня майже 21 тис. 
аграріїв подали заявки на отримання державної бюджетної дотації за утримання та 
збереження близько 26 тис. молодняку ВРХ. Міністерство аграрної політики і 
продовольства в липні направить 8 млн. грн. в регіони для виплат дотацій за тими 
заявками, які надійшли протягом червня ", - повідомив М.Присяжнюк. 

 Міністр зазначив, що з усього ідентифікованого в Україні молодняка ВРХ, за 
оперативними даними, вже на 21% подані заявки для отримання дотацій. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
02.07.2012  
З 1 липня 2012 р. в Україні набув чинності закон про страхування 
сільгосппродукції з держпідтримкою 
 

В Україні з 1 липня 2012 р. вступив в силу закон України № 4391-VI "Про 
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою". 

 Закон регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, 
яке здійснюється з державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників і спрямований на забезпечення стабільності 
виробництва у сільському господарстві. 

 Суб'єктами відносин страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є страхувальники і страховики. Страховиками є юридичні особи, які 
отримали відповідну ліцензію. Державне регулювання у сфері страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою здійснюють Кабінет 
Міністрів України, національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг. 

 Відповідно до закону предметом договору страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його 
страховими ризиками щодо вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої 
первинної (без вторинної обробки та переробки) сільськогосподарської продукції 
(товарів), зазначеної у групах 1-24 УКТ ЗЕД за Законом України "Про Митний тариф 
України", а саме: урожай сільськогосподарських культур; урожай багаторічних 
насаджень; сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолині сім'ї, 
риба та інші водні живі ресурси та тваринницька продукція. 

 Відповідно до закону перелік сільськогосподарської продукції, страхових 
ризиків, щодо яких здійснюється страхування з державною підтримкою на відповідний 
фінансовий рік, затверджується Кабінетом Міністрів України. 
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 Право страхувати сільськогосподарську продукцію мають сільськогосподарські 
товаровиробники, які здійснюють свою діяльність на території України і відповідають 
визначеним Кабінетом Міністрів України критеріям (крім нерезидентів). 

 Нагадаємо, що Закон "Про особливості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою" Верховна Рада Україна ухвалила 9 лютого ц.р. 

 Президент України Віктор Янукович підписав Закон України 2 березня 2012 
Інформаційна компанія "ПроАгро" 

 
 

 
 

 
 


