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СОТ та політика добросусідства
Україна хоче вийти на афганський і пакистанський ринки через Таджикистан. Про це
заявив Президент України Віктор Ющенко на спільній прес-конференції з президентом
Таджикистану Емомалі Рахмоном після завершення переговорів в Києві.
Кажучи про можливе економічне співробітництво України і Таджикистану, В.Ющенко
назвав сільськогосподарську галузь. Так, Таджикистан, за його словами, потребує зерна,
цукру, соняшникової олії, і Україна готова надати такі товари.
Урядовий комітет з питань економічної політики на своєму засіданні 4 грудня схвалив
проект розпорядження Кабінету міністрів України, направлений на запобігання кризовим
явищам у вітчизняному АПК. Вказаним розпорядженням передбачено затвердження плану
невідкладних заходів щодо створення умов, які б дозволили запобігти негативному впливу
світової фінансової кризи на агропромисловий комплекс України.
Підписано Меморандум про партнерство між Українською Аграрною конфедерацією і
Антимонопольним комітетом України. Дотримання антимонопольного законодавства в
агропромисловому
комплексі
має
велике
значення
для
забезпечення
конкурентоспроможності в сільськогосподарській галузі, встановлення прозорого
середовища, в якому працюють суб'єкти господарювання. Особливо це важливо в період,
коли економіка нашої держави і сільське господарство знаходяться в достатньо складних
умовах, обумовлених світовою фінансовою кризою. Таку думку висловив президент
Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко на підписанні Меморандуму,
повідомив інформаційний центр Української аграрної конфедерації.
Л.Козаченко відзначив, що підписання Меморандуму є дуже важливим, в першу чергу,
для впровадження і використання антидемпінгових заходів проти тих постачальників
продукції з-за кордону на внутрішній ринок України, які у багатьох випадках порушують
антимонопольне законодавство. Також складна ситуація і на внутрішньому ринку.



Безпека харчових продуктів
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування і
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за
основу проект закону "Про внесення змін і доповнень в Закон "Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів (відносно удосконалення окремих положень)" N3037.
Як повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради, законопроектом пропонується
удосконалити систему управління в галузі генетично-інженерної діяльності і створити
механізм державного регулювання щодо безпечного поводження з генетично
модифікованими організмами; створити при Кабінеті Міністрів України відповідний
спеціально уповноважений орган - Національну комісію з питань біобезпеки і визначити її

статус; ввести норми обов'язкового маркування продукції, яка містить або виготовлена з
генетично модифікованих організмів.
9 грудня 2008 р. в МАП відбулася прес-конференція на тему «ГМО чи органічне
виробництво?».
Україна має великий потенціал насичення як внутрішнього ринку, так і зовнішніх ринків
власною органічною продукцією. Про це на прес-конференції заявив глава правління
Федерації органічного руху України Євгеній Милованов.
За його словами, Україна зможе зайняти 5-6 місце в світі по площах, що засівають під
органічні сільгоспкультури. За його даними, на сьогодні пропорція споживання
сертифікованої органічної продукції зовнішнього і внутрішнього ринків складає 99% до
1%. "Я вважаю, що ця пропорція в найближчі роки в Україні може істотно змінитися у бік
більшого насичення внутрішнього ринку", - відзначив Е.Милованов.
В Україні з початку 2008 р. зареєстровано 1,371 тис. неблагополучних пунктів зі сказу, що
на 122 більше, ніж станом на аналогічну дату в 2007 р. Захворіло 1,672 тис. тварин, що на
206 голів більше, ніж 2007 р.
Найбільше збільшення кількості неблагополучних пунктів зі сказу в порівнянні з минулим
роком мають Сумська, Харківська та Херсонська області.



Ринкова інфраструктура
Кабінет Міністрів України затвердив перелік господарських товариств і холдингових
компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, а також державних
підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають
підготовці до продажу в 2009 році. Про це свідчить Постанова Кабінету Міністрів N1517
від 3 грудня 2008 року.
Зокрема, Фонду державного майна доручено забезпечити в 2009 році продаж державних
пакетів акцій (часток) 33 підприємств агросектору, погодивши у разі потреби в
установленому порядку з Кабінетом Міністрів умови приватизації об'єктів.
Крім того, міністерствам і іншим органам, які здійснюють управління державним майном,
доручено здійснити разом з Фондом державного майна передприватизаційну підготовку
державних підприємств, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році, серед яких 27
підприємств агросектору.
ПРОГНОЗ
У 2009 р. можна чекати активізації операцій злиття і поглинань, зокрема, не виключено
створення холдингів в АПК. Про це повідомила прес-служба компанії по управлінню
активами "ТЕКТ" з посиланням на директора компанії Юрія Бойко. Багато компаній
розглядатимуть варіанти злиття і поглинань, причому не виключається створення
вертикальних холдингів з метою зменшення витрат і горизонтальних для зміцнення
позицій і розширення частки ринку. Передбачають, що подібні операції будуть характерні,
в першу чергу, для металургійної галузі, агропромислового комплексу і переробки
сільгосппродукції.
Виробництво валової продукції сільського господарства в Україні в січні-жовтні 2008 року,
в порівнянні з відповідним періодом 2007 року, збільшилося на 17,6%. Так, в
Миколаївській, Одеській і Херсонській областях ці показники були вищі, ніж в решті
областей. Зокрема темпи зростання у вказаних регіонах склали 79,9%, 69,0% і 53,8%
відповідно.
Зниження зростання відбулося в Івано-франківській (мінус 8%), Чернівецькій (мінус 1,7%)
і Львівській областях (мінус 1%).
Дані Державного комітету статистики України.
На споживчому ринку України в листопаді 2008 року ціни на продукти харчування і
безалкогольні напої зросли на 0,2%. Понад усе (на 9,0%) подорожчали яйця.
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(Довідка: В 2008 році в Україні було отримано на 1,5% курячих яєць менше, ніж в 2007
році, а поголів'я птахів падає кожного місяця на 1%).
Зокрема, на 4,7% зросло в ціні молоко, на 2,8% - вершкове масло, на 2,4% - твердий і
м'який сир, на 2% - риба і продукти з риби. Разом з тим, на 7,8% знизилася ціна на
соняшникову олію, на 3,5% - на овочі, на 0,9% - на м'ясо і м'ясопродукти і на 1,7% - на
цукор.
Дані Державного комітету статистики України.
Кабінет Міністрів України доручив МАП заключити з Аграрним фондом у першому
кварталі 2009 року форвардні контракти на закупівлю продовольства до державного
резерву. Як повідомлялось раніше у поточному році Аграрний фонд закупив по
форвардних контрактах більше 70 тис. т зерна.
5 грудня відбулося засідання колегії МАП. Учасники засідання обговорили кілька
важливих питань: результати перевірок в агропромисловому комплексі України,
проведених у 2008 році Рахунковою палатою України, Державною контрольно-ревізійною
службою України, Державною податковою адміністрацією України, підрозділом
внутрішнього фінансового контролю міністерства та заходи з усунення виявлених
недоліків і порушень; про Державну програму розвитку тваринництва на період до 2015
року; про антикризові заходи щодо розвитку АПК України. Також було проаналізовано
стан виконання рішень попередньої колегії МАП.



Сільський розвиток.
АНОНС
11-12 грудня 2008 року у Києві відбудеться ХІІ Міжнародна науково-практична
конференція “Зміцнення ролі і професійної діяльності дорадчих служб та інших
інституцій, що працюють у сфері розвитку сільського господарства та сільських територій
України”, яка проводиться за підтримки Міністерства аграрної політики України,
Міністерства закордонних справ Польщі, Міністерства сільського господарства і розвитку
села Польщі.
До участі у роботі конференції запрошуються представники сільськогосподарських
дорадчих служб України”, Польщі, Грузії, Молдови та інших країн, національних
громадських професійних об’єднань аграрного сектору України, науковці, представники
органів законодавчої та виконавчої влади, організацій та проектів міжнародної технічної
допомоги, засобів масової інформації.
Очікується, що в роботі конференції приймуть участь Міністр аграрної політики України
Юрій Мельник та Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Марек
Савіцкий.
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