Нормативноправовий акт,
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№ п/п

Про внесення змін до Закону
України “Про державне
регулювання виробництва
і реалізації цукру” щодо
декларування наявності цукру
“Про затвердження переліку
об’єктів державного цінового
регулювання з визначенням
періодів такого регулювання у
2010-2011 роках”
“Про державне регулювання
виробництва цукру та цукрових
буряків у період з 1 вересня
2010 р. до 1 вересня 2011 р.”
“Про затвердження обсягів
формування державного
інтервенційного фонду у
2010/2011 маркетинговому
періоді”

Повна назва

Примітка

Затверджено перелік об’єктів
державного цінового регулювання
з визначенням періодів такого
регулювання у 2010-2011 роках

Затверджено мінімальні ціни на
03.02.2010 цукрові буряки та цукор квоти "А" з
метою забезпечення беззбиткового їх
№ 96
виробництва
Затверджено обсяг цукру-піску
(бурякового) в розмірі 368 тис. тонн
11.02.2010
до державного інтервенційного
№ 155
фонду у 2010/2011 маркетинговому
періоді

20.01.2010
№ 40

Внесено зміни до Закону України
“Про державне регулювання
17.02.2011
№ 3039-VI виробництва і реалізації цукру” щодо
декларування наявності цукру

Дата,
номер

Перелік чинних нормативно-правових актів, прийнятих за період 2010 року - квітень 2011
року з питань функціонування цукрової галузі
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Постанова КМУ

Постанова КМУ

Постанова КМУ

5.

6.

7.

“Про затвердження Методики
Затверджено Методику визначення
визначення мінімальної та
мінімальної та максимальної
11.02.2010
максимальної інтервенційної
інтервенційної ціни об’єкта
№ 159
ціни об’єкта державного
державного цінового регулювання
цінового регулювання”
“Про затвердження Порядку
Затверджено Порядок використання
використання у 2010 році
у 2010 році коштів Стабілізаційного
коштів Стабілізаційного фонду
фонду для здешевлення кредитів,
для здешевлення кредитів,
фінансування інвестиційних
фінансування інвестиційних
проектів, загальнодержавних та
проектів, загальнодержавних та 23.06.2010
державних цільових програм в
№496
державних цільових програм в
агропромисловому комплексі,
агропромисловому комплексі,
вирішення питань матеріальновирішення питань матеріальнотехнічного забезпечення бюджетних
технічного забезпечення
установ агропромислового комплексу
бюджетних установ
агропромислового комплексу”
“Про затвердження Порядку
використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду
11.08.2010 Затверджено Порядок виплати коштів
для здійснення підтримки
№ 794
на здешевлення кредитів
підприємств агропромислового
комплексу через механізм
здешевлення кредитів ”
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12.

11.

10.

9.

8.

“Про затвердження Порядку
Затверджено Порядок використання
використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду 29.09.2010 коштів зі Стабілізаційного фонду для
Постанова КМУ
державної підтримки виробництва
№ 897
для державної підтримки
продукції рослинництва
виробництва продукції
рослинництва”
“Про затвердження переліку
Затверджено перелік об’єктів
об’єктів державного цінового 26.01.2011
державного цінового регулювання
Постанова КМУ
№ 67
регулювання у 2011-2012
у 2011-2012 роках
роках”
“Про внесення змін до Порядку
Внесено зміни до Порядку розподілу
розподілу тарифної квоти на 28.02.2011
тарифної квоти на ввезення в Україну
Постанова КМУ
ввезення в Україну цукру-сирцю № 204
цукру-сирцю з тростини
з тростини”
Затверджено мінімальні ціни на
“Про державне регулювання
виробництва цукру та цукрових 02.03.2011 цукрові буряки та цукор квоти "А" з
Постанова КМУ
№ 179 метою забезпечення беззбиткового їх
буряків у період з 1 вересня
виробництва
2010 р. до 1 вересня 2011 р.”
“Про виділення коштів
Передбачено виділення коштів
Стабілізаційного фонду
зі Стабілізаційного фонду для
для виплати дотацій
04.10.2010
підтримки виробництва продукції
сільськогосподарським
Розпорядження КМУ
№ 1925-р
рослинництва в обсязі 230000 тис.
товаровиробникам на 1 гектар
гривень
посівів цукрового буряку,
льону-довгунця”
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Наказ
Мінагрополітики

Наказ
Мінагрополітики

Наказ
Мінагрополітики

13.

14.

15.

“Про розподіл між суб’єктами
господарювання обсягів
Розподіл обсягів виробництва цукру
поставки цукру квоти “А” на
квоти “А” у період з 1 вересня
29.03.2010
внутрішній ринок у період з 1
2010 року до 1 вересня 2011 року в
№ 159
вересня
розрізі областей та цукрових заводів
2010 року до 1 вересня 2011
року”
Затверджено склад конкурсної комісії
з визначення на конкурсних засадах
обсягів виробництва цукру квоти
“Про затвердження складу
15.06.2010
“А” цукровими заводами та складу
комісій”
№ 324
технічної комісії з проведення огляду
та обстеження цукрових заводів –
виробників цукру квоти “А”

“Про деякі питання поставки
цукру на внутрішній ринок у
період з 1 вересня
2009 року до 1 вересня 2010
року”

Розподіл між суб’єктами
господарювання обсягів поставки
цукру квоти “А” на внутрішній ринок
у період з 1 вересня
2009 року до 1 вересня 2010 року
29.03.2010
виробленого з цукрових буряків
№ 158
та з цукру-сирцю тростини,
що імпортувався за виданими
Мінекономіки ліцензіями, в межах
встановленої на 2009 рік тарифної
квоти
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Наказ
Мінагрополітики

Наказ
Мінагрополітики

Наказ
Мінагрополітики

Наказ
Мінагрополітики

16.

17.

18.

19.

“Про утворення Робочої
Створено Робоча група з питань
групи з питань перегляду
перегляду зобов’язань України в
27.07.2010
зобов’язань України в рамках
рамках СОТ щодо імпортних тарифів
№ 448
СОТ щодо імпортних тарифів на
на сільськогосподарські товари
сільськогосподарські товари”
Затверджено порядок державних
“Про запровадження державних
03.08.2010
форвардних закупівель цукру-піску
форвардних закупівель цукру№ 463
(бурякового)
піску (бурякового)”
Здійснено розподіл між суб’єктами
господарювання обсягів поставки
цукру квоти “А” на внутрішній ринок
у період з 1 вересня
2009 року до 1 вересня 2010 року
“Про внесення змін до наказу
16.08.2010
виробленого з цукрових буряків
Мінагрополітики від 18.03.2009
№ 493
та з цукру-сирцю тростини,
№ 178”
що імпортувався за виданими
Мінекономіки ліцензіями, в межах
встановленої на 2010 рік тарифної
квоти
Установлено мінімальна та
максимальна інтервенційні ціни на
“Про внесення змін до наказу
15.09.2010 цукор-пісок (буряковий) в розмірі
Мінагрополітики від 23.02.2010
відповідно 6700 та 7700 гривень
№ 558
№ 78”
(з урахуванням податку на додану
вартість) на 2010/2011 МР
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23.

22.

21.

20.

“Про затвердження Розподілу
Затверджено розподіл використання
використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду 11.10.2010 у 2010 році коштів Стабілізаційного
Наказ
фонду для державної підтримки
№ 634
для державної підтримки
Мінагрополітики
виробництва продукції рослинництва
виробництва продукції
рослинництва”
Утворена міжвідомча робоча
група з розробки балансів попиту
“Про утворення міжвідомчої
30.03.2010
і пропозиції цукру, а також
Наказ Мінекономіки робочої групи з розроблення
№ 345
затверджене Положення про
балансів”
Міжвідомчу робочу групу
Установлено мінімальні та
“Питання діяльності Аграрного
максимальні інтервенційні ціни
10.02.2011
фонду на організованому
на об’єкти державного цінового
Наказ Мінекономіки
№ 17
аграрному ринку у 2011/2012
регулювання у 2011/2012
маркетинговому періоді ”
маркетинговому періоді
Внесено зміни до Порядку розподілу
тарифної квоти на ввезення в
Україну цукру-сирцю з тростини
“Про внесення змін до наказу
17.03.2011
та вдосконалено порядок видачі
Наказ Мінекономіки Мінекономіки від 20.01.2009 №
№ 239
ліцензій на імпорт в Україну цукру15”
сирцю з тростини в межах тарифної
квоти
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Наказ
Мінагрополітики

Наказ
Мінагрополітики

Наказ
Мінагрополітики

Наказ
Мінагрополітики

24.

25.

26.

27.

Затверджено склад конкурсної комісії
з визначення на конкурсних засадах
обсягів виробництва цукру квоти
“Про внесення змін до наказу
14.03.2011
“А” цукровими заводами та складу
Мінагрополітики від 15.06.2010
№ 65
технічної комісії з проведення огляду
№ 324”
та обстеження цукрових заводів –
виробників цукру квоти “А”
Розподіл між суб’єктами
господарювання обсягів поставки
“Про внесення змін до наказу
07.04.2011 цукру квоти “А” на внутрішній ринок
Мінагрополітики від 29.03.2010
у період з 1 вересня
№ 117
№ 159”
2010 року до 1 вересня 2011 року
виробленого з цукрових буряків
“Про розподіл між суб’єктами
Затверджено Розподіл між суб’єктами
господарювання обсягів
господарювання обсягів поставки
поставки цукру квоти “А”,
цукру квоти “А”, виробленого
виробленого з цукру-сирцю з 07.04.2011
з цукру-сирцю з тростини, на
тростини, на внутрішній ринок у № 118
внутрішній ринок у період з
період з 1 вересня
1 вересня 2010 року до 1 вересня
2010 року до 1 вересня 2011
2011 року
року”
“Про розподіл між суб’єктами
Затверджено розподіл між суб’єктами
господарювання обсягів
господарювання обсягів поставки
поставки цукру квоти “А” на
07.04.2011 цукру квоти “А” на внутрішній ринок
внутрішній ринок у період з 1
у період з 1 вересня
№ 119
вересня
2011 року до 1 вересня 2012 року
2011 року до 1 вересня 2012
виробленого з цукрових буряків
року”
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