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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості
5 лютого – 11 лютого 2009 року


СОТ та політика добросусідства
АНОНС
Українська делегація візьме участь у роботі міжнародного сільськогосподарського салону
в Парижі з 22 по 27 лютого цього року. Про це під час круглого столу в рамках Дня
Франції в Україні на 5-й Міжнародній виставці "ІнтерАгро-2009" повідомив французький
радник із питань аграрної політики при Кабінеті Міністрів України Жан-Жак Ерве. ЖанЖак Ерве також відзначив, що під час Дня України у Франції планується провести два
круглі столи: перший з питань тваринництва, другий – з логістики зерна. За його словами,
метою таких обмінів є розгляд умов для інвестицій між Україною й Францією. У такий
спосіб Україна має шанс розширити можливості виробництва м'яса, молока, поліпшити
модернізацію обладнання для зберігання та перевезення зерна.
http://www.ukrinform.ua/
У Міністерстві аграрної політики України за ініціативи грузинської сторони відбулась
зустріч делегацій двох країн. Делегацію від України очолював заступник Міністра
аграрної політики Ярослав Гадзало, делегацією Міністерства сільського господарства
Грузії - Міністр Бакур Квезерелі.
Фахівці обговорили сучасний стан співробітництва між країнами в сфері АПК, можливі
шляхи його розширення та поглиблення.
Прес-служба МінАП
Міністерство аграрної політики України пропонує затвердити Рішення Ради глав урядів
Співдружності Незалежних Держав про Комплекс спільних заходів щодо підвищення
продовольчої безпеки держав-учасників СНГ. Про це свідчить відповідний проект
постанови Кабінету Міністрів, розміщений на сайті українського аграрного відомства.
Так, зокрема, пропонується затвердити Рішення Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав про Комплекс спільних заходів щодо підвищення продовольчої
безпеки держав-учасників СНД, підписане в м. Кишиневі 14 листопада 2008 року, за
винятком деяких пунктів.
Лігабізнесінформ
У ході засідання Україна – Трійка ЄС на міністерському рівні погоджено пріоритети у
відносинах між Україною та ЄС на 2009 рік. Підкреслювалося, що цей рік має стати
першим у практичному запровадженні політичної асоціації та економічної інтеграції ще
до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Особливо підкреслено ключову
роль нового практичного інструмента, який, починаючи з 2009 року, має замінити План дій
Україна-ЄС.
Під час засідання наголошувалося на важливій ролі в розвитку зовнішньополітичної

ініціативи „Східне партнерство”. Сторони обговорили також заплановане проведення
інавгураційного Саміту „Східне партнерство” 7 травня 2009 року.
УНІАН



Безпека харчових продуктів
До кінця року буде відомо, скільки генетично-модифікованої сої вирощують в Україні.
Міністр аграрної політики ще торік дав завдання державним лабораторіям зібрати зразки
сої із всіх областей і перевірити їх на ГМО.
Хоча дотепер немає однозначних даних - корисні або не зовсім генетично-модифіковані
продукти, у Росії, Німеччині й Франції такі продукти маркірують, у Швейцарії, Польщі й
Австрії - забороняють.
http://news.finance.ua
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики України
“Про затвердження Фітосанітарних правил” та аналізу регуляторного впливу зазначеного
проекту Міністерство аграрної політики України оголосило про його публікацію.
Цим проектом наказу передбачено затвердження Фітосанітарних правил. Проектом
Фітосанітарних правил передбачено визначити порядок та спосіб застосування
фітосанітарних правил, які включають у себе: фітосанітарний контроль об’єктів
регулювання, які імпортуються, переміщуються транзитом або експортуються;
фітосанітарні процедури, які застосовуються до об’єктів регулювання при їх перевезенні в
межах
країни,
переробці
та
реалізації;
проведення
інспектування;
проведення огляду; проведення обстеження; проведення аналізу; організацію та контроль
за проведенням обробки і фумігації (знезараження) об’єктів регулювання; фітосанітарні
заходи; фітосанітарну сертифікацію.
Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики України.
www.minagro.gov.ua
Держкомветмедицини погодив усі питання з Россільзгоспнаглядом щодо транзиту через
Україну до Болгарії 20 голів верблюдів, яких було затримано 31 січня 2009 року на
Амвросіївському пункті державного ветеринарно-санітарного контролю. Перевезення
тварин територією України буде можливим при наявності спецавтотранспорту, який
чекають із Болгарії.
Держкомветмедицини



Ринкова інфраструктура
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко ініціює розробку Плану заходів з підтримки
малих сільськогосподарських підприємств та пропонує невідкладно затвердити його у
вигляді Постанови на найближчому засіданні Уряду. Про це вона повідомила під час
наради з питань розвитку сільськогосподарської споживчої кооперації. План заходів
передбачатиме, зокрема, сприяння роботі сільських домогосподарств з переробки
продукції, забезпеченню її доставки на аграрні ринки без посередників і перекупщиків.
За словами Прем’єр-міністра, «2009 рік має бути роком створення всіх умов для роботи
сільських господарств і збуту продукції за найкоротшою моделлю, щоб вона потрапляла
до споживачів».
www.kmu.gov.ua
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На компенсацію відсотків комерційних банків для сільськогосподарських підприємств в
2009 р. необхідно близько 100 млн. грн. і близько 50-100 млн. грн. необхідно на розвиток
кооперації в аграрній сфері.
РБК-Україна.
Міністерство аграрної політики України виступає за надання сільськогосподарським
кооперативам статусу неприбуткових організацій. Оскільки, в Україні щорічно
скорочується кількість обслуговуючих кооперативів. Причини цього - недосконале
законодавство, у тому числі в частині визначення сільськогосподарських кооперативів
неприбутковими організаціями, нерозвиненість системи оптових ринків, а також
відсутність налагодженого транспортного сполучення між дрібними сільськими
господарствами й сільськогосподарськими ринками.
http://economics.unian.net/
В 2008 р. вилучено від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на
1,3 млрд. грн. На аукціонах продано земельних ділянок на суму всього лише 150 млн. грн.
Як правило, під час продажу земельних ділянок на аукціонах, сума їхньої вартості
збільшується в три-чотири рази. До Державного бюджету від продажу земельних ділянок
надійшло 10%.
РБК-Україна
Незважаючи на мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, не
менше третини українських сільгоспземель уже змінили власника. Про це повідомив
власник і засновник ТОВ «Агрофірма Карнацьких» Аркадій Карнацький у ході перших
публічних дебатів «Ринок сільськогосподарських земель потрібний Україні вже сьогодні»,
організованих Фондом «Ефективне Управління» разом із британською компанією
Intelligence Squared.
Серед найбільш гострих питань, піднятих під час дебатів, фігурувала проблема допуску
іноземців на український ринок земель сільськогосподарського призначення та контроль за
цільовим використанням земель.
Фонд «Ефективне Управління» був створений в 2007 році для розробки й реалізації
проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки.
http://economics.unian.net/
Відповідно до результатів опитування, проведеного фондом «Ефективне Управління»
(виконавець опитування - компанія GfK Ukraine) серед власників паїв у всіх областях
України, 67% респондентів не збираються продавати свою ділянку. Тільки 12,4% готові
продати свій пай відразу після одержання такої можливості. До них належать ті власники
паїв, які не хочуть або фізично не можуть обробляти свої ділянки.
Згідно даним опитування, 70,4% власників паїв здають свої ділянки в оренду, що
демонструє наявність ринку землі в частині орендних відносин. Більшість селян сходяться
в думці, що земля - це «цінність». Стабільна щорічна плата за зданий в оренду земельний
пай для багатьох вигідніше, ніж велика, але одноразова сума, отримана від продажу землі.
Слід зазначити, що лише мала частина власників (8,6%) не збираються продавати свій пай
із побоювання масової скупки земель іноземцями й олігархами. Показово також і те, що
власники паїв прекрасно розуміють необхідність інвестицій в агросектор. Саме тому
купівля земель іноземцями або великими агрохолдингами не сприймається ними як якась
загроза.
Лібералізація ринку землі в Україні вже давно назріла, і Уряд взяв на себе це зобов'язання,
що, зокрема, зафіксовано в меморандумі з Міжнародним валютним фондом про надання
кредиту “stand-by”.
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Джерело: Фонд «Ефективне Управління»
Верховна Рада України встановила строки нормативно-грошової оцінки земель не рідше
одного разу в 5-7 років. Відповідні зміни внесені в Закон України "Про оцінку земель"
(N3016).
Лігабізнесінформ
Аграрному фонду України дозволено цього року реалізовувати зерно з державного
продовольчого резерву врожаю 2006-2008 років. Про це свідчить Постанова Кабінету
Міністрів України N62 від 4 лютого 2009 року.
Так, зокрема, реалізація зерна із продрезерву повинна здійснюватися за
середньозваженими цінами рівноваги (фіксинга), які сформувалися протягом останніх
трьох торговельних сесій на Аграрній біржі й на сертифікованих Аграрною біржею
акредитованих товарних біржах, але не нижче ціни закупівлі з урахуванням витрат,
пов'язаних зі зберіганням зерна.
Лігабізнесінформ
АНОНС
31березня – 1квітня 2009 року Інститут Адама Сміта презентує інавгураційний Конгрес
«АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ». Передбачається, що це буде інтенсивний 2-х денний захід, в
рамках якого будуть розглянуті найбільш перспективні напрямки аграрного сектору,
законодавче регулювання та ініціативи, а також питання, пов'язанні з фінансуванням
агропроектів/компаній, збільшенням капіталізації, та, звичайно, стратегіями росту і
збільшення рентабельності.
Конгрес – це також платформа для керівників та власників аграрних компаній,
представників держави, іноземних і українських інвесторів, експортерів і імпортерів
сільськогосподарської продукції, виробників і постачальників техніки, добрив, насіння та
інших гравців АПК України і зарубіжжя.
http://www.agroconf.org/



Сільський розвиток
Станом на 1 січня ц.р. в Україні оформлено 94-95% державних актів на право власності на
землю від кількості людей, що одержали сертифікати на право на земельну частку (пай),
90% державних актів вручено власникам. Низька активність заміни держактів на
сертифікати пояснюється тим, що частина людей померла, частина перебуває за кордоном,
є багато людей, справи яких перебувають у судах.
Як повідомлялося, раніше Державний комітет України із земельних ресурсів планував
завершити видачу державних актів на право власності на землю до кінця 2008 року, із
вище зазначених причин завершення робіт планується на кінець поточного року.
Проте, робота з видачі державних актів ведеться випереджальними темпами, оскільки по
проекту, фінансованому Міжнародних банком реконструкції та розвитку, планується
завершити видачу держактів до 2012 року.
УНІАН
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