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СОТ та політика добросусідства
Росії необхідно скоректувати торгівельно-економічні відносини з Україною з урахуванням
її членства у СОТ. Про це заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін
на нараді по підтримці АПК. "Їхній (України) вступ у СОТ - це суверенний вибір. Але в
зв'язку з цим нам потрібно буде коректувати наші торгівельно-економічні зв'язки. Ми
розуміємо, що в сучасних умовах адмініструвати такі рішення складно, але треба" - сказав
В. Путін.
Так прем'єр-міністр РФ відреагувати на скарги російських аграріїв, які нарікали, що
зазнають збитків у зв'язку з тим, що в Росії діє режим вільної торгівлі з Україною, яка є
членом СОТ. Зокрема, збитки зазнають виробники рослинного масла і молочних
продуктів.
http://economics.unian.net/

•

Безпека харчових продуктів
"Зелене" замилювання" або "Green-wash" (введення в оману споживачів відносно якості і
екологічних товарів і послуг) - вже в Україні. На тлі попиту, що росте, на натуральні
продукти, в Україні росте число компаній, що імітують виробництво екологічно чистої
продукції. Про це заявила президент Всеукраїнської громадської організації «Жива
планета» С.Берзіна в ході прес-конференції.
Відповідність стандартам не означає, що вироблена продукція не несе потенційної або
безпосередньої небезпеки здоров'ю людини: "Наприклад, можна проводити ковбасу за
технічними умовами, при цьому добре її присмачивши солями нітратів, текстураторами,
консервантами, і при цьому підприємство пройде міжнародну сертифікацію по системах
управління, тому що воно правильно управлятиме своїм виробництвом".
Крім того, виробники також використовують в своїх корпоративних назвах або назві
продукції необгрунтовані твердження, на зразок "біо-", "еко-", "натур-". За даними
С.Берзіної, сьогодні лише 36 виробників в Україні провели сертифікацію своєї продукції
відповідно до Міжнародних стандартів якості.
www.liga.net
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує
парламенту прийняти за основу законопроект "Про внесення змін до Закону "Про зерно і
ринок зерна в Україні (щодо уточнення процедури видачі сертифікату)". Так,
законопроектом N3352 пропонується привести положення закону, що діє, у відповідність
із Законом "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Проектом, зокрема, уточнюється процедура видачі сертифікату відповідності послуг із
зберігання зерна і продуктів його переробки, який видається спеціально уповноваженим

державним органом у сфері державного контролю за якістю зерна і продуктів його
переробки; встановлюється вимога, згідно якій експортно-імпортні операції із зерном і
продуктами його переробки, окрім хлібобулочних і макаронних виробів, проводяться за
наявності сертифікату якості зерна і продуктів його переробки.
www.news.liga.net
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Ринкова інфраструктура
З 15 грудня ввезення на митну територію України м'яса і їстівних субпродуктів як
давальницької сировини і проведення операцій, пов'язаних з його переробкою на території
України, заборонені. Про це свідчить відповідна Постанова Уряду N1078 від 3 грудня 2008
року.
Зокрема, дія цієї Постанови не розповсюджується на товари групи 02 (М'ясо і їстівні
субпродукти) згідно УКТ ВЕД, які оформлені в митному режимі переробки на митній
території України як давальницької сировини до набуття чинності Постанови.
www.liga.net
Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких
законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи
на розвиток агропромислового комплексу". Згідно законопроекту, зокрема, передбачається:
пролонгація банками на період до 1 листопада 2009 р. непогашених кредитів, отриманих в
2005-2008 рр.; до 1 вересня 2009 р. дозволяється вивіз насіння соняшнику, подрібненого
або не подрібненого без сплати вивізного (експортною) мита; продовження на 2009 рік дії
всіх спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських виробників, що діють на
сьогодні, і збереження дотацій за рахунок ПДВ через м’ясо- і молокопереробні
підприємства; збільшення бюджетного фінансування аграрного сектора України в 2009 р. і
забезпечення першочергового кредитування банками сільгоспвиробників, підприємств
переробної і харчової промисловості.
РБК-Украина
Українська аграрна конфедерація разом з Діловою Радою України провели круглий стіл:
«Наслідки скасування пільги з ПДВ для особистих селянських господарств-виробників
молока в умовах економічної кризи» . Основною темою обговорення стали масштабні
негативні наслідки не лише економічного характеру: зростання цін на молочну продукцію,
скорочення виробництва молока, але й соціального - скорочення молочного поголів’я КРС,
падіння рівня прибутку селян.
http://www.agroconf.org/
Якщо навантаження від відміни дотацій селянам-виробникам молока з 1 січня 2009 року
буде в повному об'сязі перекладене переробниками на споживача, то зростання цін на
молокопродукти складе в 2009 році в середньому 7%. На думку експертів компанії
"Concorde Consulting", це приведе в короткостроковій перспективі до зменшення попиту
на молокопродукти.
За даними "Concorde Consulting", в 2002-2007 роках споживання молокопродуктів в
Україні в середньому росло на 9% щорічно.
http://www.agroua.net/news/news_22299.html
Надлишок сирого молока на українському ринку за підсумками 2008 р. перевищить 500
тис. т. Про це повідомила експерт інвесткомпанії Concorde Capital Ганна Дудченко,
виступаючи на засіданні "круглого столу", організованого в прес-центрі інформагентства
РБК-Україна. Вона підкреслила, що в 2009 р. цей показник збільшиться у зв'язку з
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прогнозованим зниженням закупівельних цін на молоко (на 12-14%), викликаним
ухваленням Верховною Радою антикризового закону, який не передбачає збереження
держпідтримки у вигляді дотацій за здане молоко для приватних домогосподарств. Таким
чином українські аграрії в 2009 р. втратять 1 млрд грн субсидій через дію антикризового
закону, відзначила А.Дудченко.
РБК-Украина
2009 р. буде "серйозним випробуванням для молочного тваринництва України". Про це 15
грудня заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, виступаючи
на засіданні круглого столу, організованого в прес-центрі інформагентства "РБК-Україна".
Він підкреслив, що головною проблемою галузі є не збут і низькі ціни, а скорочення
поголів'я.
Президент УАК відзначив, що прийняті парламентом антикризові закони дозволяють лише
мінімізувати наслідки кризи, проте не дають оптимістичного прогнозу щодо подальшого
розвитку галузі.
Л.Козаченко підкреслив, що до вступу України у СОТ діяв механізм, що повертав ПДВ
сільгоспвиробникам, зокрема молочній продукції: "Він був складним, не завжди
зрозумілим, але доступним. Зараз у зв'язку з його відміною після вступу у СОТ інші
механізми підтримки галузі відсутні".
РБК-Украина
Сільськогосподарська група компаній "Мрія" (Тернопіль) має намір в 2009 р. розширити
земельний банк на 35,7%, або на 50 тис. га - до 190 тис. га. У групі вважають достатньо
вірогідним переділ в Україні в 2009 р. сільськогосподарських земель, що знаходяться в
оренді, оскільки з урахуванням поточної ситуації багато сільськогосподарських
виробників не зможуть повноцінно обробляти наявні сільгоспугіддя.
(Довідка: Сільськогосподарська група компаній "Мрія", холдинговою компанією якої є
Mriya Agro Holding, в 2008 р. розширила власний земельний банк до 140 тис. га, обробляє
сільгоспземлі в 4 областях Західної України, спеціалізується на вирощуванні пшениці,
ячменю, рапсу, цукрового буряка, гречки, картоплі і ін.)
Интерфакс-Украина
Кабінет Міністрів України включив насіння соняшнику в перелік об'єктів державного
цінового регулювання на 2008/09 МР. Відповідна постанова уряду №1064 від 26 листопада
п.р. 12 грудня була обнародувана на офіційному сайті Верховної Ради України. Як
наголошується в тексті документа, державне регулювання на неподріблене насіння
соняшнику (код УКТ ВЕД 1206 00 99 00) вводиться на період з 1 серпня 2008 р. по 31
липня 2009 р.
(Довідка: Введення режиму державного цінового регулювання здійснюється шляхом
закупівлі або реалізації продукції Аграрним фондом України, для чого МАП України
визначає розмір мінімальних і максимальних закупівельних цін.)
АПК-Информ
Як повідомляють в Українській аграрній конфедерації, на сьогоднішній день всі
комерційні банки країни фактично загнали фермерів в кут - вимагають термінової виплати
кредитів. І це не дивлячись на домовленості Кабміну з банками відстрочити виплату до
червня 2009 р. Регламентувати і контролювати питання з відстроченням кредитів для
аграріїв зобов'язаний Національний банк, який до цих пір цим питанням не зайнявся,
відзначають в УАК. У самих же банках запевняють, що кредити продовжують, але не всім,
і пояснюють: не вистачає ресурсів, немає чітких умов подібних операцій, прописаних
Нацбанком.
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АПК-Информ
У поточному році сільськогосподарські виробники отримали в банках близько 15 млрд.
грн. кредитів. Про це повідомив Міністр аграрної політики України Юрій Мельник 11
грудня на засіданні Верховної Ради України. Більше 10 млрд. грн. кредитних ресурсів
оформлено як пільгові з виплатою часткової компенсації вартості за користування
кредитами.
АПК-Информ
У останні три роки в Україні продовжується скорочення внутрішнього споживання
яловичини при збільшенні виробництва м'яса в цілому. Зниження споживання відбувається
за рахунок скорочення пропозиції вітчизняної сировини з 456 тис. т в 2006 році до 435,6
тис. т в 2007 році, і по попередніх оцінках до 385 тис. т в 2008 році. Так, за словами
експерта асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Єлизавети Святківської,
яловичина традиційно стоїть дешевше за свинину, тому із зростанням собівартості її
виробництва вітчизняні споживачі не готові платити більше. Разом з тим, темпи
скорочення споживання вище у кінцевих споживачів, ніж у переробних підприємств.
За даними експерта УКАБ, в 2006-2007 роках кількість дрібних виробників яловичини
зменшилася з 3 тис. підприємств до 2,4 тисяч в 2007 році. Зокрема, виробниками 74%
замороженої яловичини в 2007 році були близько 10 підприємств.
(Довідка: За попередніми даними, виробництво свинини в поточному році складе 565 тис.
тонн, м'яса птиці - 785 тис. тонн.)
www.liga.net
Аграрії України на придбання нової сільгосптехніки витратили цього року 7 млрд.
гривень. За попередніми розрахунками фахівців, щоб повністю відновити машиннотракторний парк у всіх господарствах країни, необхідно майже 300 мільярдів гривень.
http://economics.unian.net/rus/detail/1510
Загальне виробництво продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств за
січень-листопад 2008 р. зросло на 18%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах на 36,9%, в господарствах населення - на 5,9%. Про це повідомив 16 грудня Держкомстат.
АПК-Информ
•

Сільський розвиток.
11-12 грудня відбулась 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”. Основними темами
обговорення були питання державної політики та ролі територіального самоврядування у
розвитку сільських територій, досвід польських дорадчих служб у розвитку сільських
територій і сільського господарства, економічна ситуація у секторі селянських господарств
після приєднання Польщі до Європейського Союзу.
www.minagro.gov.ua
11 грудня відбулася конференція «Забезпечення доступності правосуддя для сільського
населення: набутий досвід, перспективи співпраці влади і громадськості», на якій
відбулося узагальнення досвіду, набутого в межах реалізації проекту «Покращення
доступу сільського населення до правосуддя» (за фінансової підтримки ЄС). Учасники
конференції обговорили шляхи подальшого розвитку правосуддя в Україні в контексті
забезпечення доступності правосуддя для сільського населення.
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