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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
18 - 24 грудня 2008 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
В Міністерстві аграрної політики України відбулася зустріч заступника міністра аграрної 
політики України Олександра Шевченка з представниками наукових кіл Франції. Сторони 
обговорили сучасний стан співробітництва в агропромисловому секторі країн. Особлива 
увага була приділена активізації потенційних можливостей України та Франції в науково-
технічній співпраці з різних напрямків.  
Під час дискусії також обговорені питання перспектив залучення французьких інвестицій 
в аграрну галузь України, створення спільного науково-дорадчого агентства та  
проведення спільних наукових досліджень в галузі виробництва й використання 
біопалива. Значну частину часу під час зустрічі сторони приділили обговоренню питань 
впровадження в Україні інвестиційних проектів.  

 
Прес-служба МінАП 
На минулому тижні Верховна Рада прийняла ставки ввізних мит відповідно до зобов'язань 
України при вступі у СОТ з урахуванням пропозицій Президента Віктора Ющенко. 
Зокрема, Рада виключила з тексту закону абзац, яким зберігаються до 1 січня 2009 р. старі 
ставки ввізних мит по деяких товарних позиціях (зокрема, м'ясо, алкогольні й 
безалкогольні напої, какао-порошок і шоколад, автомобілі).  
У заключних положеннях встановлюється строк введення документа в дію - з 1 січня 2009 
р., крім ставок ввізного мита по товарних групах 01-24, які вступають у дію від дня вступу 
України у СОТ, за винятком товарних позицій по молоку й молочних продуктах, а також 
виноматеріалах.  
 
Українські Новини 
На засіданні Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу СНД, що відбулося 
в Кишиневі (Республіка Молдова), його члени прийняли рішення про виконання 
Комплексу загальних заходів щодо підвищення продовольчої безпеки держав-учасників 
СНГ. 
Було розглянуте питання створення й функціонування Загального аграрного ринку держав 
Співтовариства, обговорений проект Положення про організацію товарообігу на ринку 
плодоовочевої продукції й картоплі на основі міжнародної товаропровідної системи 
"Зелений коридор". 
Представники держав-учасників СНГ обговорили досвід України по розгортанню мережі 
інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на внутрішньому 
аграрному ринку й розвитку міжнародної торгівлі сільгосппродукцією й продовольством.  
 
ЛІГАБізнесІнформ 
 

 Ринкова інфраструктура 



 
З метою створення сприятливих правових і організаційних засад для нормального 
розвитку й функціонування підприємств хлібопекарської галузі, забезпечення якості й 
безпеки хліба й хлібопродуктів, розширення їхніх асортиментів і поліпшення харчового 
раціону населення пропонується встановити вимоги до виробників хліба й хлібобулочних 
виробів, які, зокрема, передбачають їхню атестацію, визначення їхніх прав і обов'язків. 
Про це свідчить проект закону "Про хлібопечення в Україні" N3487 
 
ЛІГАБізнесІнформ 
Верховна Рада України продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського 
призначення до 1 січня 2010 року. За прийняття в цілому Закону "Про внесення змін у 
деякі закони України щодо запобігання негативних наслідків впливу світової фінансової 
кризи на розвиток агропромислового комплексу" N3353 проголосували у вівторок 263 
народних депутата. 
 
РБК-Україна
Загальне виробництво продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств за 
січень-листопад 2008 року зросло на 18,0%, у тому числі в сільськогосподарських 
підприємствах - на 36,9%, у господарствах населення - на 5,9%. Про це свідчать дані 
Державного комітету статистики України. 
 
ЛІГАБізнесІнформ 
Верховна Рада України заборонила банкам самостійно підвищувати процентну ставку по 
кредитах для сільгоспвиробників. Відповідна поправка внесена до Закону "Про внесення 
змін у деякі закони України щодо запобігання негативних наслідків впливу світової 
фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу" N3353.  
 
ЛІГАБізнесІнформ 
Прийнятим Верховною Радою Законом, тимчасово до 1 вересня 2009 року дозволяється 
вивіз насіння соняшнику (код товару згідно УКТ ВЭД 1206 00), без сплати вивізного 
(експортного) мита, ставки якого затверджені статтею 1 Закону України "Про ставки 
вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", за умови вивозу 
його безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками або закупівлі його 
безпосередньо в таких товаровиробників за цінами не нижче мінімальних закупівельних 
цін, встановлених відповідно до законодавства, у режимі неавтоматичного ліцензування". 
 
ЛІГАБізнесІнформ 
 

 Сільський розвиток 
 
Господарства населення скоротили обсяг продукції тваринництва за січень-листопад 2008 
року скоротився на 3,9%. Про це свідчать дані Державного комітету статистики України. 
 
ЛІГАБізнесІнформ 
Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України по питаннях діяльності системи кредитної кооперації». 
Даним законопроектом передбачено узгодження між собою норм Цивільного і 
Господарського кодексів України, а також законів «Про фінансові послуги і державне 
регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні союзи», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців» тощо.  
Даним законопроектом передбачається упорядкувати питання, що стосуються державної 
реєстрації, отримання статусу фінансової установи, ліцензування кредитних союзів.  
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Його ухвалення сприятиме наданню доступу до фінансових послуг ширших верств 
населення, особливо в сільській місцевості, зниженню ризиків для учасників системи 
кредитної кооперації. 
 
«Главред» 
На минулому тижні відбувся Круглий стіл «Наслідки скасування пільги з ПДВ для 
особистих селянських господарств-виробників молока в умовах економічної кризи» 
В рамках круглого столу відбулася презентація дослідження соціально-економічних 
наслідків прийнятого рішення, в якій висвітлено наступні питання:
• вплив прийнятого рішення на молочну галузь в умовах економічної кризи;
• прогноз динаміки ефективних закупівельних цін, а також роздрібних цін на молочну 
продукцію 
• бюджетна ефективність скасування дотації. 
 
http://www.agroconf.org/ 
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