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СОТ та політика добросусідства
Відбулося відкриття проекту "Виконання Україною зобов'язань щодо членства в СОТ та
реалізації Європейської політики добросусідства у сільському секторі". За словами
заступника Міністра аграрної політики України Валентини Завалевської, мета проекту
полягає у сприянні більш тісній співпраці між Україною та Євросоюзом, а також
гармонізації українських стандартів з вимогами СОТ завдяки застосуванню секторального
підходу для розв'язання проблем АПК і розвитку сільських територій. "Проект передбачає
застосування комбінованого підходу до вирішення проблем села завдяки матеріальнотехнічній підтримці. Зокрема, Україна отримає сучасне обладнання для прогнозування
врожаїв - систему Марс та встаткування для ветеринарних лабораторій"- зазначила вона.
Проект базується на трьох технічних компонентах, які передбачають покращення у галузі
безпеки продуктів харчування, розвиток ринкової інфраструктури (зокрема, оптових
ринків) та розвиток сільської місцевості, а також на одному загальному управлінськоадміністративному компоненті, який має на меті зміцнити потенціал Мінагрополітики
України через інституційний розвиток.
Довідка. Проект розрахований на 38 місяців. Окремі його компоненти
впроваджуватимуться в пілотних регіонах - АР Крим, Черкаській, Одеській, Херсонській,
Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
УКРІНФОРМ



Безпека харчових продуктів
Антимонопольний комітет України і Державний комітет України з питань технічного
регулювання і споживчої політики підсилюють співпрацю з метою ефективного захисту
інтересів і прав українських споживачів від нечесної підприємницької діяльності на
соціально важливих ринках держави. Про це йдеться в підписаній Угоді про двосторонню
співпрацю.
Так одним із ключових напрямків буде розкриття і припинення порушень у сфері якості
продовольчих товарів. Сторони оперативно обмінюватимуться інформацією, на підставі
якої ухвалюватимуть рішення відповідно до компетенції: якщо Держспоживстандарт
притягуватиме підприємців до відповідальності безпосередньо за виготовлення і
реалізацію неякісної продукції, то Комітет - за отримання недобросовісними
підприємцями неправомірних переваг у конкуренції унаслідок таких дій.
Довідка:
Згідно новим вимогам конкурентного законодавства, штраф за недобросовісну
конкуренцію складатиме до 5% річного доходу підприємства, а не 3%, як раніше.
http://biz.liga.net/



Ринкова інфраструктура
Прем`єр-міністр України запевняє, що питання виділення з державного бюджету коштів,
передбачених для фермерських господарств, буде вирішене цього тижня. “Незважаючи на
те, що банківська система і НБУ не виконали вимог щодо пролонгації кредитів аграріям,
ми через Аграрний фонд зробимо все, щоб аграрії одержали кошти, причому в
найкоротший термін, у найближчі один-два тижні”, про це сказала журналістам Юлія
Тимошенко після наради з головами обласних державних адміністрацій.
Довідка:
18 лютого Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив механізм фінансування
сільськогосподарських виробників через Аграрний фонд.
УНІАН
У Міністерстві аграрної політики України відбулася прес-конференція «Про підсумки
роботи аграрного сектору за січень-лютий 2009 року та заходи щодо організованого
проведення комплексу весняно-польових робіт». На запитання журналістів відповідав
Міністр аграрної політики України Юрій Мельник.
За його словами:
Експорт сільськогосподарської продукції за 2 місяці поточного року перевищив
імпорт на $570 млн.
За січень-лютий 2009 року з України було експортовано сільськогосподарської продукції
на $1,270 млрд., імпортовано - на $700 млн. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного
балансу - $570 млн. - сформоване двома сегментами аграрного ринку: експортом зернових
і олійних культур та експортом соняшникової олії.
В Україні засіяно більше 80 тис.га ярових зернових культур, з них, більше 70 тис.га
- сільськогосподарськими підприємствами.
За січень-лютий 2009 року реальний приріст виробництва сільськогосподарської
продукції склав 1,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.
Банки пролонгували майже 50% кредитів, заявлених на пролонгацію.
ЛІГАБізнесІнформ
За прогнозами експертів, до середини березня 2009 року українські трейдери перевищать
відмітку 20 млн. тон загального експорту зернових з урахуванням олійних культур - рапсу,
соняшнику й сої.
Українська аграрна конфедерація
За даними експертів, в перших числах березня ціни на яловичину на кістці зросли на 1,5-2
грн./кг в порівнянні з лютим і досягли 23-23,5 грн./кг (напівтуша, 95+). Зростання цін
почалося з моменту, коли стало відомо, що Президент підписав Закон України «Про
внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу
України в зв'язку зі світовою фінансовою кризою» N923-VІ, яким вводиться додаткове
мито на імпортну продукцію, зокрема, на м'ясо у розмірі 13%.
http://biz.liga.net/
Президент України Віктор Ющенко зупинив дію деяких положень Постанови Кабінету
Міністрів України N709 від 6 серпня 2008 року, яке передбачало впровадження змін в
Порядок декларування зміни відпускних оптових цін на продовольчі товари. Зазначений
Порядок був затверджений постановою Кабінету Міністрів України N1222 від 17 жовтня
2007 року.
Довідка: Постановою № 709 були внесені зміни в Порядок декларування змін відпускних
оптових цін на продовольчі товари: замість інформативного порядку декларування
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суб'єктом господарювання наміру змінити ціни був установлений дозвільний порядок.
http://www.liga.net/
Комітет Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності рекомендує
парламенту прийняти за основу проект закону "Про внесення змін до Закону "Про
страхування" (щодо сільськогосподарських ризиків)" N3248. Так, законопроектом
пропонується вдосконалити діючі процедуру та механізми надання державної підтримки
сільському господарству. На засіданні Комітету наголошувалося, що передбачається
"поліпшити нормативно-правове регулювання діяльності щодо страхування в аграрному
секторі шляхом створення для суб'єктів аграрного ринку належної мотивації активніше
страхувати ризики, які безпосередньо пов'язані зі здійсненням їх господарської
діяльності".
Зокрема, пропонується встановити новий вид добровільного страхування - страхування
сільськогосподарських ризиків, зокрема, страхування врожаю сільськогосподарських
культур і багаторічних насаджень, урожаю зернових культур і цукрового буряку, а також
сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби й інших
водних живих ресурсів.
Довідка: Фактично мова йдеться про вилучення із чинного Закону положення щодо
встановлення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень державними сільськогосппідприємствами, урожаю зернових
культур і цукрового буряку сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.
http://biz.liga.net/



Сільський розвиток
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила Міністерству економіки України
розробити проект Постанови Кабінету Міністрів щодо розширення напрямів використання
бюджетних
коштів,
призначених
на
компенсацію
вилучених
земель
сільськогосподарського призначення. Таке доручення Прем'єр-міністр дала в ході
селекторної наради з губернаторами за пропозицією голови Київської ОДА Віри
Ульянченко.
За її словами, у Київській області зібралося близько 150 млн. грн., які дуже важко
використати за призначенням через складну законодавчу процедуру. У той же час, області
могли б використовувати ці кошти як субвенцію для соціально-економічного розвитку. На
думку В.Ульянченко, у цілому по країні таких коштів набереться близько 1 млрд. грн.
РБК-Україна
Міністерство аграрної політики України й Пенсійний фонд України внесли зміни в
Порядок компенсації Пенсійному фонду України різниці між сумою страхових внесків,
сплачених по спеціальній ставці платниками фіксованого сільськогосподарського податку,
і страховими внесками, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці
другому пункту 1 статті 4 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування».
Згідно змінам збільшене нарахування страхових внесків по спеціальній ставці для
платників фіксованого сільськогосподарського податку з 19,92% до 26,56%.
«Контракти», №10
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