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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
вiд 01.11.2010 № 1000/2010
«Про призначення О. Овчарука першим заступником Голови Державного
комітету рибного господарства України»
Призначити ОВЧАРУКА Олега Юрійовича першим заступником Голови
Державного комітету рибного господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
вiд 01.11.2010 № 998/2010
«Про призначення М. Калюжного заступником Голови Державного комітету
України із земельних ресурсів»
Призначити КАЛЮЖНОГО Миколу Никифоровича
Державного комітету України із земельних ресурсів.

заступником

Голови

www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
вiд 01.11.2010 № 996/2010
«Про звільнення Д. Федотенкова з посади першого заступника Голови
Державного комітету рибного господарства України»
Звільнити ФЕДОТЕНКОВА Дмитра Валерійовича
з
посади
першого
заступника Голови Державного комітету рибного господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
вiд 01.11.2010 № 995/2010
«Про звільнення В. Казімірчука з посади заступника Голови Державного комітету
рибного господарства України»
Звільнити КАЗІМІРЧУКА Віктора Владиславовича з посади заступника
Голови Державного комітету рибного господарства України.
www.president.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань приватизації та земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 7328 від 03.11.2010
Ініціатор: Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України
Метою розробки зазначеного проекту Закону України є вдосконалення реалізації
державою права державної власності в державному секторі економіки через систему
організаційно-господарських заходів та повноважень щодо впорядкування процесів
розпорядження землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні,
підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать
частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, та
керованості цих процесів з боку держави як власника.
Запропонований проект Закону України має конкретизувати функції державних
органів приватизації у процесі розпорядження зазначеними землями, визначити спосіб
їх виконання і усунути суперечливості положень Земельного кодексу України та його
Перехідних положень, які призводять до колізії норм законодавства під час їх
застосування
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань приватизації та земельних відносин” розроблено з метою
забезпечення виконання вимог пункту 12 розділу X Перехідних положень Земельного
кодексу України, яким державним органам приватизації до розмежування земель
державної та комунальної власності надано повноваження з розпорядження землями,
на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські
товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти
незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України» (щодо вдосконалення механізмів підтримки
сільськогосподарських підприємств).
Номер, дата реєстрації: 7324 від 02.11.2010
Ініціатор: Народний депутат України Ващук К.Т.
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Внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України» щодо вдосконалення механізмів захисту сільськогосподарських
підприємств дозволить забезпечити компенсацію простроченої заборгованості шляхом
стягнення пені із покупця, що дасть змогу зменшити зловживання на ринку
сільськогосподарської продукції.
В останні роки стали розповсюдженими випадки невчасного погашення
покупцями сільськогосподарської продукції кредиторської заборгованості перед
підприємствами. Це призводить до падіння темпів розвитку сільського господарства
через скорочення обігових коштів і зростання дебіторської заборгованості.
Компенсація неповерненої заборгованості проводиться у судовому порядку.
Така процедура є довготривалою і тимчасово позбавляє підприємство вільних активів.
В договорі, як правило, не передбачається стягування пені у разі прострочення
заборгованості, або розмір пені не відповідає масштабам зобов’язань.
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Фінансово слабкі та малі підприємства не мають важелів впливу на покупців у
конкурентному середовищі, тому вимушені списувати заборгованість як безнадійну, не
отримавши компенсації.
Недосконалість механізму повернення простроченої заборгованості свідчить про
незахищеність сільськогосподарських підприємств, а, отже, неврахування їх
економічних інтересів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві положення» Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки
агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи»
Номер, дата реєстрації: 7323 від 02.11.2010
Ініціатор: Народний депутат України Келестин В.В.
Народний депутат України Сідельник І.І.
Зазначений проект Закону України розроблено з метою подолання негативних
наслідків фінансової кризи в бурякоцукровій галузі в умовах світової фінансової кризи,
залучення інвестицій та створення нових робочих місць, збільшення надходжень до
бюджетів всіх рівнів.
Проект Закону України розроблено з метою запровадження заходів щодо
запобігання негативних наслідків для агропромислового комплексу, зумовлених
міжнародною фінансовою кризою.
Зокрема, в бурякоцукровій галузі склалась несприятлива ситуація для її
працівників. В 2009 році порівняно з 2008 роком скоротились площі посіву цукрових
буряків майже на 55 тисяч гектарів. Внаслідок цього закрилися 40 цукрових заводів.
Через неповне забезпечення сировиною не змогли розпочати сезон переробки цукрових
буряків в 2009 році ще 16 цукрових заводів. За період з 2000 по 2010 роки близько 150
тис. працівників галузі втратили роботу. Через втрату заробітної плати працівниками
галузі соціальні фонди держави недоотримують більше 800 млн. грн. щорічно.
Робота цукрових заводів на умовах давальницької переробки цукру-сирцю
тростинного забезпечить ці підприємства роботою після сезону переробки буряків, а
також надасть частині працівників галузі робочі місця та додаткові надходження
коштів до бюджету України.
Пропонується вже сьогодні почати з переробки цукру-сирцю тростинного у
розмірі 150-200 тис.тонн щорічно та відновлення експорту виробленого з цієї сировини
цукру білого в інші країни, а також розширення обсягів поставок до рівня минулих
років, які сягали приблизно 1 млн. тонн.
Необхідність введення квотування та ліцензування давальницької переробки
цукру-сирцю до 300 тис. тонн в рік з послідуючим реекспортом у інші країни
викликана необхідністю недопущення хаотичного імпорту цукру-сирцю по
давальницькій схемі з послідуючим експортом, а також недопущення зниження цін на
український цукор на світових ринках.
Крім того, давальницька переробка цукру-сирцю тростинного вже врегульована
Законом України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах» шляхом видачі простого (податкового) авальованого векселя.
http://zakon.rada.gov.ua
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04.11.2010
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України «Про
встановлення максимального рівня ерукової кислоти в оліях, жирах та їх сумішах,
призначених для споживання людиною, та у харчових продуктах, які містять олії
та жири»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України «Про встановлення максимального рівня ерукової кислоти в оліях, жирах та їх
сумішах, призначених для споживання людиною, та у харчових продуктах, які містять
олії та жири» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство
аграрної політики України оголошує про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України «Про
встановлення максимального рівня ерукової кислоти в оліях, жирах та їх сумішах,
призначених для споживання людиною, та у харчових продуктах, які містять олії та
жири» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної
політики України: www.minagro.kiev.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу
можна надавати протягом місяця, з дня опублікування цього оголошення, у письмовій
або електронній формі за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Б.
Грінченка, 1, кім.212 м. Київ, 01001, e-mail: Levizka@minapk.kiev.ua., вул. Арсенальна,
9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття цього наказу є адаптація нормативно-правових актів України
до вимог законодавства держав-членів ЄС в частині встановлення максимального рівня
ерукової кислоти в оліях, жирах та їх сумішах, призначених для споживання людиною,
та у харчових продуктах, які містять олії та жири, шляхом переведення зазначеного
показника безпеки та якості з нормативної документації в нормативно – правовий акт.
Проект наказу Мінагрополітики України «Про встановлення максимального
рівня ерукової кислоти в оліях, жирах та їх сумішах, призначених для споживання
людиною, та у харчових продуктах, які містять олії та жири» розроблено на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 року № 1196-р «Про
затвердження плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».
www.minagro.gov.ua
02.11.2010
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів», Міністерство
аграрної політики України 18 жовтня 2010 року оголошує про його публікацію.
Зазначений проект постанови підготовлено з метою врегулювання розбіжностей,
які виникають при наданні часткової компенсації відсоткової ставки за залученими
підприємствами агропромислового комплексу кредитами на місцях.
Прийняття проекту постанови надасть можливість уникати подвійного
тлумачення окремих положень Порядку використання коштів та створити сприятливі
умови для залучення кредитів підприємствам агропромислового комплексу.
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Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики
України: www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами: Міністерство аграрної політики України, вул.
Хрещатик 24, м. Київ, 01001 E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua, 4013@minapk.gov.ua
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 E-mail: mail@dkrp.gov.ua
Метою прийняття проекту постанови є більш чітке визначення положень
Порядку використання коштів для уникнення їх подвійного тлумачення.
Дана мета досягається шляхом:
- надання можливості підприємствам агропромислового комплексу отримувати
компенсацію за перехідними короткостроковими кредитами, використаними для
покриття виробничих витрат;
- надання можливості хлібопекарським підприємствам отримувати компенсацію за
середньостроковими кредитами, використаними для закупівлі зерна та борошна для
виробництва хліба та хлібобулочних виробів;
- надання можливості підприємствам агропромислового комплексу отримувати
компенсацію за довгостроковими кредитами, залученими у 2009 та поточному роках
для покриття витрат, пов’язаних з будівництвом виробничих приміщень, необхідних
для виробництва продукції тваринництва і птахівництва, сховищ для зберігання зерна,
овочів та фруктів у розмірі 90 відсотків відсоткової ставки;
- надання можливості отримувати компенсацію за кредитами, залученими у 2009-2010
роках в іноземній валюті для закупівлі техніки і обладнання іноземного виробництва
лише в разі наявності у позичальника зовнішньоекономічного договору;
- усунення технічних помилок.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів» підготовлено з метою врегулювання розбіжностей, які виникають при
наданні часткової компенсації відсоткової ставки за залученими підприємствами
агропромислового комплексу кредитами на місцях.
www.minagro.gov.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
03.11.2010
У наступному році реалізувати ріпак буде складніше
З 1 січня 2011 року понад 3 тис. сільськогосподарських підприємств, які
займаються вирощуванням ріпаку, можуть відчути проблеми при реалізації своєї
продукції. За даними Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), з
початку 2011 року мають вступити нові правила імпорту насіння ріпаку до
Європейського Союзу, згідно яких сировина для виробництва біопалива, зокрема ріпак,
повинна бути сертифікованою відповідно до вимог сталого агровиробництва.
Експерти УКАБ підкреслюють важливість даної зміни значною залежністю
виробництва ріпаку в Україні від вільного доступу на ринки ЄС. «Враховуючи те що, з
1,87 млн. тонн виробленого Україною в 2009/10 маркетинговому році ріпаку понад
76% було експортовано до Європи, важливість питання сертифікації для виробництва
ріпаку в Україні є критичним», - говорить Роман Сластьон, експерт аграрних ринків
УКАБ.
Вимоги сталого виробництва визначаються Директивою ЄС 2009/28/EC, яка
зобов'язує країни-члени забезпечити механізми підтвердження відповідності
зазначеним вимогам для біопалива та сировини до 5 грудня 2010 року. В Німеччині вже
прийнято відповідні документи – це Постанова про стале виробництво біопалива від 30
вересня 2009 р. та Постанова про стале виробництво біоелектроенергії від 23 липня
2009 року. Там для сертифікації міжнародних постачальників сировини діє Міжнародна
система сертифікації сталості та викидів парникових газів (ISCC, International
Sustainability & Carbon Certification), представники якої візьмуть участь у конференції
«Ринок ріпаку в Україні і можливості експорту до ЄС: практичні аспекти щодо вимог
по сертифікації продукції», що пройде 30 листопада в Києві.
Одним з не менш важливих моментів є вартість процесу сертифікації. «Процес
сертифікації потребує певних затрат на проведення аудиту та власне плату за
сертифікат, і хоча найімовірніше фінансувати цей процес будуть не аграрії, а продавці
ріпаку за кордон, виробники ріпаку також будуть змушені подавати необхідну для
сертифікації інформацію. Іншого шляху на відносно дорогий ринок ЄС вже
найближчим часом очевидно не буде», - коментує генеральний директор УКАБ
Володимир Лапа.
В УКАБ також зазначають, що слабка поінформованість про процес сертифікації
біомаси вже в наступному році може стати причиною певних ускладнень при реалізації
ріпаку на ринок ЄС.
«Український клуб аграрного бізнесу»
03.11.2010
ВРУ України прийняла за основу проект закону щодо продажу експортних
зернових квот на аукціонах
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Верховна Рада України (ВРУ) взяла за основу проект закону «Про внесення змін
у Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» щодо продажу експортних
зернових квот на аукціонах.
Законопроект №7230 пропонує викласти в новій редакції частина дев'яту статті
16 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність». Зокрема, установити, що рішення
про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі
встановлення квот (кількісних або інших обмежень), а також продаж квот на аукціонах,
приймається КМУ по поданню центрального органа виконавчої влади з питань
економічної політики із установленням переліку конкретних товарів, експорт (імпорт)
-7-
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яких підлягає ліцензуванню, періоду дії ліцензування й кількісних або інших обмежень
по кожному товару, порядку продажу квот на аукціонах.
Слід нагадати, що 4 жовтня 2010 р. Кабінет Міністрів України прийняв
постанову №938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської
продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р.».
Квоти на експорт установлені в розмірі 2,7 млн. т зерна, у т.ч. на пшеницю - 0,5
млн. т, ячмінь - 0,2 млн. т, кукурудзу - 2 млн. т, жито й гречку - по 1 тис. т.
ЛігабiзнесIнформ
02.11.2010
Українське зерно «відпустять» у країни СНД поза квотою
Міністерство економіки розробило проект постанови Кабінету Міністрів
України, яким пропонується не поширювати режим квотування експорту зернових в
Україні відносно країн, з якими Україна має угоди про вільну торгівлю. Про це
свідчить проект постанови Кабміну «Про внесення змін в постанову Кабінету Міністрів
України від 4 жовтня 2010 №938».
Зазначеним проектом акту запропоновано не застосовувати (не поширювати)
обсяги квот на експорт зерна в країни, з якими Україна має угоди про вільну торгівлю,
а саме Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова,
Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Македонія.
Автори документа відзначають, що проект нормативно-правового акту
розроблений на виконання відповідних угод про вільну торгівлю між зазначеними
країнами, якими передбачено, що сторони у взаємній торгівлі будуть утримуватися від
застосування кількісних обмежень або еквівалентним їм мірам на експорт і/або імпорт
товарів, у відношенні яких діє угода.
Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну N938 від 4 жовтня 2010 р., що була
опублікована і набула чинності 19 жовтня, до 31 грудня 2010 р. в Україні введені квоти
на експорт зерна в обсязі 2,7 млн. тонн. По даним МінАпк, вивезення зернових з
України буде квотуватися до кінця маркетингового року (до кінця червня 2011 р.).
ЛігабiзнесIнформ
02.11.2010
Аграрії зібрали 40 млн. тонн зерна
Сільськогосподарські підприємства, за оперативними даними з регіонів, за
станом на 1 листопада зібрали 40,034 млн. тонн зернових і зернобобових культур. Про
це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики.
Фактично аграрії обмолотили 14,347 млн. га посівних площ під зерновими і
зернобобовими із запланованих до прибирання 14,653 млн. га, тобто 98% від прогнозу.
Середня врожайність становить 27,9 ц/га.
Триває прибирання кукурудзи на зерно, якої зібрано 10,586 млн. тонн з площі
2,392 млн. га (план - 2,671 млн. га) із середньою врожайністю 44,3 ц/га.
Також зібрано 156 тис. тонн рису з площі 28,3 тис. га при плані прибирання 29
тис. га.
Крім того, аграрії зібрали 6,934 млн. тонн соняшнику з площі 4,347 млн. га
(план - 4,439 млн. га).
Врожайність соняшника становить 16 ц/га.
Прибирання сої завершено на площі 956 тис. га (план - 1,061 млн. га), її урожай
вже склав 1,489 млн. тонн при середній врожайності цієї культури 15,6 ц/га.
Аграрії продовжують прибирання цукрового буряка, якого зібрано 12,954 млн.
тонн з площі 439 тис. га із планованих до прибирання 496 тис. га, середня врожайність
становить 295 ц/га.
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Як повідомлялося, за станом на 27 жовтня сільськогосподарські підприємства
зібрали 7 жовтня 39,669 млн. тонн зернових, зернобобових і олійних культур.
За станом на 31 серпня аграрії закінчили прибирання ранніх зернових, зібравши
17,918 млн. тонн пшениці, 9,236 млн. тонн ячменю, 485 тис. тонн гороху, 512 тис. тонн
вівса, 1,429 млн. тонн ріпаку.
Українські Новини
02.11.2010
ВРУ відмовилася обнулити мито на ввіз деякої молочної продукції, картоплі, жита
й гречки
Парламент України не підтримав урядовий законопроект про встановлення до 1
червня 2011 р. нульового мита на імпорт згущеного молока і вершків у порошку,
гранулах і інших твердих видах, вершкового масла, картоплі, жита й гречки. У ході
розгляду законопроект був розкритикований парламентаріями.
Відповідний проект закону КМУ зареєстрований у Верховній Раді 12 жовтня
2010 р. У цей час ввізне мито на згущене молоко й вершки в порошку й гранулах, а
також інших твердих видах, вершкове масло та картоплю (крім насіннєвої) становить
10%, на жито й гречку - 20%.
Раніше міністр агрополітики М. Присяжнюк виступив проти обнуління ввізного
мита на згущене молоко й вершки в порошку, гранулах і інших твердих видах,
вершкове масло, картоплю, жито й гречку.
«Інтерфакс-Україна»
02.11.2010
Уряд України вивчає можливість створення фонду кредитування аграріїв при
участі держави й комерційних банків
Уряд вивчає можливість створення фонду кредитування при участі держави й
комерційних банків для збільшення обсягів і здешевлення кредитів аграріям. Про таку
ініціативу мова йде в листі Асоціації українських банків (АУБ) на адресу комерційних
банків.
Суть механізму полягає в тому, що «держава надає банкам пільгові кредити для
кредитування селян. Комбанки, у свою чергу, поєднують цей дешевий ресурс із
власними, більш дорогими коштами, і видають кредити виробникам, при цьому
усереднена ставка по таких кредитах буде значно нижче ринкових (за рахунок дешевих
державних позик)».
АУБ має намір вивчити думку й зібрати пропозиції банкірів з приводу
запропонованого механізму.
УНИАН
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4. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
ЧИ ВСІ ЗАСОБИ ДОПУСТИМІ У БОРОТЬБІ З ІНФЛЯЦІЄЮ НА
СПОЖИВЧОМУ РИНКУ?
ОСТАШКО Т.О.,
доктор економічних наук., експерт ІРАР
2 листопада 2010 р. Верховна Рада відхилила проект змін до закону «Про
Митний тариф України» (реєстр. № 7243 від 12.10.2010), внесений до Верховної Ради
прем`єр-міністром країни. Законопроектом передбачалося до 1 червня 2011 року
зменшити імпортне мито на молоко і вершки в порошку, гранулах або інших твердих
видах, масло вершкове, картоплю, жито і гречку до 0%.
На нашу думку, скасування мита - хоча і найбільш легкий, але неприпустимий
шлях вирішення проблеми зростання цін на споживчому продовольчому ринку за
рахунок власних виробників, особливо сільських домогосподарств, для яких
виробництво молока і картоплі є суттєвим джерелом доходів, адже відновити втрачені
позиції на споживчому ринку буде нелегко.
Скасування мита недоцільне й тому, що діюче на сьогодні ввізне мито на сухе
молоко та вершкове масло не перешкоджає вирішенню проблеми дефіциту молочної
сировини на внутрішньому ринку.
Ще протягом 2009 року відбулося стрімке зростання обсягів імпорту сухого
(порошкового) молока. Обсяги імпорту тарифної лінії «402100000: молоко у порошку,
гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв не бiльш як 1,5 мас.%»
представлена на рис.1. Якщо у 2006-2008 роках обсяги імпорту сухого знежиреного
молока не перевищували 300 тис тонн, то у 2009 році вони зросли у 53 рази у
порівнянні із обсягами попереднього року і становили 7664 тис тонн, а за І півріччя
2010 року склали 397 тис тонн. Однак, було б помилковим вважати зростання імпорту
загрозою для молокопереробної галузі, скоріше це вимушений захід в умовах дефіциту
і низької якості молочної сировини, яка виробляється переважно в господарствах
населення.
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Рис.1. Імпорт сухого знежиреного молока із вмістом жирів не більше 1.5 мас. %:

5 листопада

2006-2010, кг

2010 року

- 10 -

БЮЛЕТЕНЬ

Як видно з рис.2, з 2006 року спостерігається стійка тенденція зменшення
обсягів виробництва масла вершкового переробними підприємствами країни, а з 2009
року різко зріс імпорт масла. Співвідношення імпорту до виробництва лишається
незначним – 5,7% за січень-серпень 2010 р. Основною проблемою ринку є нестача
молочної сировини, а також невигідність виробництва для виробників.
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Подібна ситуація спостерігається і по товарній позиції 4051000000 – масло
вершкове, імпорт якої у 2009 році зріс у 13 разів порівняно із попереднім 2008 роком
(див. рис .2 ).
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Рис.2. Обсяги імпорту, виробництва та відношення обсягів імпорту до обсягів
виробництва вершкового масла: 2006-2010 рр.
Хоча скасування імпортного мита вигідне деяким учасникам ринку, насамперед,
виробникам молочних продуктів, проте цей крок може закріпити негативні тенденції
знищення власної сировинної бази, що підсилить залежність галузі від світових ринків і
неминуче створить нові загрози її розвитку.
Запропоновані урядом тимчасові заходи не здатні вирішити проблеми означених
ринків, які в останні роки набули системного характеру. Галузь потребує системних
заходів аграрної політики, спрямованих, з одного боку, на перебудову сектору
сільських домогосподарств на кооперативних засадах, а з іншого – на відновлення
крупнотоварного виробництва в молочному скотарстві.
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