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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення
належного державного контролю (нагляду) за харчовою продукцією)"
Номер, дата реєстрації: 8459 від 29.04.2011
Ініціатор: Народний депутат України Давиденко А.А.
Ціль прийняття цього законопроекту – законодавче врегулювання вимог
Конституції України щодо державного контролю за безпечністю та якістю харчової
продукції. А також чітке розмежування наглядових функцій між виконавчими органами
влади: МОЗ, Мінагрополітики та Державною службою технічного регулювання.
У грудні 2010 року Верховною Радою України прийняті Закони України "Про
державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну
безпечність нехарчової продукції". З набранням чинності цими законами втрачає
чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про
державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх
порушення", згідно з яким здійснювався державний нагляд за якістю і безпечністю у
тому числі харчової продукції у виробників та оптових постачальників, таким чином,
держава "втрачає" важелі контролю та державного нагляду за харчовою продукцією.
Згідно до статті 4 Закону України "Про безпечність і якість харчових продуктів"
до системи державних органів, які в межах їх компетенції забезпечують розробку,
затвердження та впровадження санітарних заходів, а також державний контроль та
нагляд за їх виконанням входять:
Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я;
Державна санітарно-епідеміологічна служба України;
Державна служба ветеринарної медицини;
центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики;
центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та
споживчої політики.
Проте цим Законом не визначені повноваження Кабінету Міністрів України,
центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я; центрального органу
виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики та не
урегульоване питання розмежування наглядових функцій у сфері обігу харчової
продукції між уповноваженими на це санітарною службою, ветеринарною службою та
центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої
політики.
З метою гармонізації з міжнародною та європейською термінологією та
досягнення однозначності у законодавчій базі України законопроектом пропонується
чітке приведення термінології, зокрема термінів "стандарт" та "технічний регламент".
Запропонований законопроект ставить мету досягнути однозначності стосовно
визначення термінів “стандарт“ та “технічний регламент“.
З прийняттям законопроекту положення Закону України “Про безпечність та
якість харчових продуктів“ будуть приведені у відповідність до положень законів
України “Про стандартизацію“, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності“, а також Угоди про технічні бар’єри в торгівлі і Угоди про
застосування санітарних та фітосанітарних заходів Світової організації торгівлі.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів"
Номер, дата реєстрації: 8454 від 28.04.2011
Ініціатори: Народні депутати України Калетнік Г.М., Терещук С.М., Борт В.П.,
Сідельник І.І.
Метою прийняття проекту Закону України "Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів" є забезпечення умов сталого функціонування та
розвитку рибогосподарського комплексу держави. Визначальними напрямами розвитку рибного
господарства повинні стати збереження рибопромислової діяльності у відкритих районах
Світового океану, у виключних економічних зонах іноземних держав, раціоналізація та
інтенсифікація промислу в Азово-Чорноморському басейні, внутрішніх водоймах, розвиток
аквакультури, нарощування обсягів відтворення рибних запасів та виробництва
рибопродукції.
Проект Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону
водних біоресурсів" підготовлений народними депутатами України Калетніком Г.М.,
Терещуком С.М., Бортом В.П. та Сідельником І.І. з метою забезпечення розвитку рибного
господарства України
http://zakon.rada.gov.ua
Закон “Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації” (щодо підприємств
виноробної та лікеро-горілчаної промисловості)
Номер, дата реєстрації: 8451 від 28.04.2011
Ініціатори: Народні депутати України Климець П.А., Денькович І.В.
Метою прийняття проекту Закону України є створення умов для ефективного
функціонування виноробної та лікеро-горілчаної промисловості країни шляхом
внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що
не підлягають приватизації".
Необхідність прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації» (щодо підприємств виноробної та лікеро-горілчаної промисловості)
обумовлена економічними інтересами галузі та держави.
Приватизація підприємств виноробної та лікеро-горілчаної галузей забезпечить
створення сприятливих умов для залучення інвестицій у названі галузі, що матиме
наслідком модернізацію застарілих у своїй більшості підприємств, нарощування площ
виноградних насаджень
та збільшення числа зайнятих переважно у сільській
місцевості. Нарощування виробництва натуральних вин через заміщення споживання
міцного алкоголю дасть відчутний оздоровчий ефект для населення країни.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон "Про продовольчу безпеку України"
Номер, дата реєстрації: 8370-1 від 28.04.2011
Ініціатори: Народні депутати України Калетнік Г.М., Терещук С.М., Борт В.П.,
Сідельник І.І.
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Мета прийняття Закону України "Про продовольчу безпеку України" полягає у
врегулюванні відносин між державою і учасниками ринку продовольства
(виробниками, постачальниками й споживачами) щодо гарантування високого рівня
продовольчого забезпечення населення України якісними й доступними за ціною
продуктами.
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Проблема продовольчої безпеки України в період трансформації її економічної
системи та соціального устрою на засадах ринкових відносин є тією сферою державної
політики, яка уособлює магістральні напрями забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку суспільства, а також національної і економічної безпеки. Для
нашої держави ця проблема актуальна й важлива незважаючи на величезний потенціал
виробництва продовольства, яким вона володіє. Нажаль, в Україні не сформована
належна інституційна база формування стійкого балансу виробництва й конкурентного
перерозподілу продовольства в суспільстві, що обмежує регулятивні можливості
державних інститутів на відповідних ринках. Проблема продовольчої безпеки потребує
законодавчого, інституційно-правового врегулювання, адже в законодавстві навіть
відсутнє унормоване визначення терміну „продовольча безпека”, а також нормативноправова визначеність параметрів продовольчого забезпечення населення, що ускладнює
проведення реальної оцінки стану продовольчої безпеки та формування об’єктивної
політики держави.
Проте головною передумовою прийняття пропонованого до розробки
нормативного акта є критично низький рівень продовольчої безпеки населення України
(нині калорійність раціону харчування українця складає близько 2500 ккал, тоді як у
розвинених країнах 3300-3800 ккал). Ще одним важливим аспектом необхідності
вирішення проблеми є необхідність контролю якості продовольства, яку слід вважати
головною причиною погіршення показників життєдіяльності населення.
Загалом сьогодні необхідно сформувати і законодавчо закріпити комплексний
підхід щодо формування сучасної аграрної політики та вибору її пріоритетів у
забезпеченні продовольчої безпеки, який би враховував соціально-економічні та
екологічні особливості.
Виходячи з названих причин пропонується розробити і подати до розгляду
органам влади проект Закону України «Про продовольчу безпеку України» з метою
вирішення приведених вище проблем у формуванні системи продовольчого
забезпечення населення.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
29.04.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення змін до
Закону України “Про карантин рослин”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про
внесення змін до статті 33 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
карантин рослин” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство
аграрної політики України оголошує про його публікацію.
Проект Закону розроблено на виконання вимог Указів Президента України від
09.12.2010 № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади” та від 13.04.2011р. № 464/2011 “Про затвердження Положення про Державну
ветеринарну та фітосанітарну службу України”, а також потребою підвищення
ефективності фітосанітарних заходів з метою забезпечення фітосанітарної безпеки
України.
Згідно із законопроектом у визначення термінів з метою адаптації законодавства
України до законодавства ЄС пропонується включити ряд нових понять –
акліматизація, аналіз, візуальна перевірка Національна організація з карантину та
захисту рослин України, огляд, партія, товар, фітосанітарна регламентація,
фітосанітарний контроль, фітосанітарна сертифікація, а також викласти в новій редакції
ряд існуючих понять, таких як аналіз ризиків, державний нагляд, зона з незначною
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кількістю регульованих шкідливих організмів, інспектування, регульований
некарантинний шкідливий організм, фітосанітарна процедура.
Законопроектом пропонується:
- чітко визначити повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері
карантину рослин та його територіальних органів;
- конкретизувати обсяг прав та обов'язків посадових осіб, які здійснюють
фітосанітарний контроль та нагляд, а також питання реєстрації осіб, які здійснюють
господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання;
- врегулювати питання правового та соціального захисту, матеріальне та
соціальне забезпечення спеціалістів у сфері карантину рослин, зокрема щодо
забезпечення їх житлом та пільговим кредитуванням для житлового будівництва.
Також доповнено статтями щодо фітосанітарної сертифікації об’єктів
регулювання та проведення фітосанітарних процедур до об’єктів регулювання, що
завозяться для складування, концентрації та сортування у морські і річкові порти,
залізничні станції.
Пропонуються зміни щодо:
- визначення шляхом проведення огляду фітосанітарного стану об’єктів
регулювання, що надасть можливість підвищити ефективність здійснення
фітосанітарного контролю;
- порядку накладання та скасування карантинного режиму та фітосанітарних
заходів, які здійснюються у цій зоні;
- визначення строку дії дозвільних документів – карантинного дозволу,
карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката
на реекспорт.
Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 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 адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001,м. Київ, вул.
Хрещатик 24, e-mail: post@derzhkarantyn.kiev.ua;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. Арсенальна, 9/11,
м. Київ, 01011, E-mail: mail@dkrp.gov.ua
Прийняття законопроекту забезпечить усунення протиріч між Законом України
“Про карантин рослин” та Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 “Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.
Проект Закону розроблено на виконання вимог Указу Президента України від
09.12.2010 № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади” та від 13.04.2011р. № 464/2011 “Про затвердження Положення про Державну
ветеринарну та фітосанітарну службу України”, а також потребою підвищення
ефективності фітосанітарних заходів з метою забезпечення фітосанітарної безпеки
України, а також потребою упорядковування відносин між державними органами та
суб’єктами господарської діяльності у сфері карантину рослин.
www.minagro.kiev.ua
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2. ПРОГРЕС ЗАКОНОДАВЧИХ РЕФОРМ В РАМКАХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СОТ:КВІТЕНЬ 2011 РОКУ
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ПОСТАНОВА ПРО ПРОДОВЖЕННЯ РЕЖИМУ КВОТУВАННЯ ЕКСПОРТУ
ЗЕРНА З УКРАЇНИ НАБУЛА ЧИННОСТІ
04.04.2011
В Україні 2 квітня набула чинності постанова Кабінету міністрів, що передбачає
продовження режиму квотування експорту зернових культур з України до 30 червня
2011р. Документ був опублікований у газеті «Урядовый кур'єр» від 2 квітня 2011 р.
Постанова №337 від 30 березня ц.р." Про внесення змін у постанову Кабінету
міністрів України від 4 жовтня 2010 р. №938» також передбачає збільшення обсягу
квоти на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн - з 3 до 5 млн. тонн.
Джерело: АПК-Інформ
ВР УКРАЇНИ ПРИЙНЯЛА ЗА ОСНОВУ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ПРОДАЖ КВОТ
НА АУКЦІОНАХ
07.04.2011
7 квітня Верховна Рада України на пленарному засіданні прийняла за основу
законопроект №8324 про продаж квот на аукціонах (« Про внесення змін у деякі закони
України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства»). "
За" дане рішення проголосували 242 депутата.
Документом пропонується ввести ліцензування експорту зерна і продуктів його
переробки, а також дозволити Кабінету міністрів продавати квоти на аукціоні.
Документ передбачає, що кошти від продажу квот будуть направлятися на
надання державної підтримки сільського господарства.
Джерело: АПК-Інформ
ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ПРОДАЖ КВОТ НА АУКЦІОНАХ СУПЕРЕЧИТЬ
НОРМАМ СОТ, СТАТТІ VIII ГАТТ 1994
15.04.2011
Прийнятий 7 квітня Верховною Радою України законопроект №8324 про продаж
квот на аукціонах суперечить нормам СОТ і ст. VIII ГАТТ 1994. Такий висновок
зробили юристи адвокатського об'єднання «Волков і партнери» у меморандумі,
підготовленому по запиту Української зернової асоціації.
Зокрема, у документі говориться, що розподіл квот на експорт і імпорт зерна
шляхом їхнього продажу на аукціонах не узгоджується з розглянутими нормами ст. 3
Угоди СОТ про процедуру ліцензування імпорту.
Також запропонований порядок продажу квот на аукціонах не відповідає
зобов'язанням по ст. VIII ГАТТ 1994, узятим на себе Україною при вступі в СОТ.
Крім того, запропонований порядок не повною мірою узгоджується із
приписанням ст. 16 Закону України « Про зовнішньоекономічну діяльність», у якій
передбачається, що при розгляді поданих заявок одночасно (у випадку введення
неавтоматичного ліцензування вперше) розподіл квот здійснюється пропорційно
обсягам, зазначеним у заявках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Крім усього іншого, юристи також підкреслили, що спірним є питання
прозорості реалізації підтримки сільськогосподарських товаровиробників за рахунок
коштів, що надходять від продажу на аукціонах квот на зерно й продукти його
переробки при застосуванні режиму ліцензування експорту (імпорту).
Джерело: УЗА
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВИСТУПАЄ ЗА ВВЕДЕННЯ ЕКСПОРТНИХ МИТ НА
ПРОДОВОЛЬСТВО ЗАМІСТЬ РЕЖИМУ КВОТУВАННЯ
06.04.2011
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Президент України Віктор Янукович вважає більш доцільним для забезпечення
продовольчої безпеки країни введення експортних мит на продовольство. Про це він
заявив 6 квітня під час публічної презентації концепції "Інвестиційна реформа".
Президент підкреслив, що після прийняття відповідного законодавства механізм
квотування експорту повинен бути негайно відмінний. Однак до цього квоти будуть
діяти, у той же час відзначив він.
"Це необхідно, щоб не розбалансувати продовольчий ринок у результаті
ажіотажного, неконтрольованого вивозу продовольства із країни, у тому числі з метою
запобігання сплати експортних мит", - відзначив глава держави.
Джерело: прес-служба Президента України
АМЕРИКАНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА В УКРАЇНІ РІШУЧЕ ВИСТУПАЄ
ПРОТИ РОЗПОДІЛУ КВОТ НА ЗЕРНО ШЛЯХОМ ЇХ ПРОДАЖУ НА
АУКЦІОНАХ
14.04.2011
Американська торговельна палата в Україні рішуче виступає проти розподілу
квот на зерно шляхом їх продажу на аукціонах. Про це йдеться в прес-релізі цієї
організації.
У листі до президента України Віктора Януковича від 14 квітня Американська торгова
палата висловила свою стурбованість погіршенням ситуації на українському ринку
зерна і висловила президентові прохання про накладення вето на закон № 8324,
прийнятий Верховною радою 2 квітня, повідомляється в прес-релізі. Закон передбачає
розподіл квот на зерно шляхом їх продажу на аукціонах, що суперечить принципам
вільного ринку, чинному законодавству, а також зобов'язанням України перед
Світовою організацією торгівлі, підкреслюється в документі.
Американська торговельна палата в Україні переконана, що непідтвердження
Міністерством аграрної політики і продовольства наявних запасів зерна, що призвело
до некоректного і непрозорого розподілу експортних квот у листопаді 2010 і січні 2011
року, є дискримінацією по відношенню до великих іноземних експортерів зерна. Такі
дії демонструють неоднакове ставлення до учасників ринку, зокрема в світлі
нещодавно прийнятого закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства". Внаслідок цього
певна група компаній отримала квоти безкоштовно, в той час як інші повинні будуть
платити за них на аукціонах.
Американська торгова палата відзначає, що поганим сигналом для ринку є
також той факт, що ті компанії, які не змогли дотриматися своїх зобов'язань раніше
(отримали квоти в січні і не змогли зробити постачання до 31 березня), отримують
пролонгацію безкоштовно, в той час як ті , які не отримали квот, будуть змушені
платити за них на аукціонах, наголошується в повідомленні. Основний виграш від
такого непрозорого процесу, впевнені в палаті, отримала державна компанія
"ХлібІнвестБуд", яка отримала майже 50% всіх квот, розподілених у січні і яка не
виконала своїх експортних зобов'язань. Це ще більше руйнує віру в розробку
передбачуваної та справедливої політики, спрямованої на створення вільного ринку в
сільськогосподарській галузі України, що буде залучати та утримувати дуже потрібні
інвестиції та технології, переконані в палаті.
В офіційному листі, поширеному 14 квітня, Американська торгова палата
закликає президента Віктора Януковича накласти вето на закон № 8324, оскільки він
суперечить міжнародним зобов'язанням України та порушує статтю VIII Генеральної
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угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (ГАТТ) та Статтю 3 Угоди Світової організації
торгівлі (СОТ) про процедури ліцензування імпорту, яку Україна підписала і є членом
цієї організації. Американська торговельна палата в Україні також наполягає на
негайному скасуванню постанови Кабінету міністрів, яким продовжено квотування
експорту зерна до 30 червня 2011 і на праві компаній з підтвердженим наявним запасом
зерна на вільний експорт, або на внесення змін до цієї постанови і процесу розподілу
квот, щоб дозволити компаніям, які зазнали дискримінації, отримати право на експорт,
говориться в прес-релізі.
Джерело: http://www.chamber.ua/
МОСКВА ЗАПРОПОНУВАЛА КИЄВУ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ЧЛЕНСТВА В СОТ
09.04.2011
Під час березневого візиту до України першого віце-прем'єра Росії Ігоря
Шувалова російська сторона майже прямо запропонувала Києву відмовитися від
членства в СОТ. Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на свої джерела.
За інформацією видання, росіяни пообіцяли компенсувати всі втрати. Пізніше Україна і
Росія нібито на більш вигідних умовах, про які зможе домовитися Москва, вступлять до
цієї торгової організації.
Коментуючи цю інформацію, заступник міністра економіки, голова української
делегації на переговорах з Євросоюзом щодо зони вільної торгівлі Валерій П'ятницький
заявив: "Більш вигідних - для кого? Для російської сторони? Якщо ми вийдемо з СОТ,
назад дорога не буде простою".
При цьому заступник міністра поставив питання: "Хто вступає до СОТ: Росія чи
Митний союз?". З його слів, на сьогоднішній день Митний союз не веде переговори з
СОТ, а переговори веде конкретна країна - Росія.
"Я не виключаю, що відбудеться така подія як вступ Росії до СОТ. (...) Після
цього починаємо вступати ми. Перше, що нам кажуть росіяни: ви повинні прийняти всі
умови, на яких вступали ми. (...) І вийде, що Росія успішно буде членом СОТ, а всі інші
члени МС будуть безуспішно вступати", - пояснив П'ятницький.
Публічно ж секретар Митного союзу Сергій Глазьєв заявив, що в разі
приєднання України до Митного союзу той може піти на "певне зниження" імпортних
мит на низку товарів. У разі приєднання до союзу України, яка підняла імпортні мита
майже вдвічі, буде висунуто претензії з боку держав, які зазнали збитків внаслідок
зміни нашою країною умов торгівлі.
Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, під час виступу в Раді Президент Віктор Янукович
сказав, що припускає участь України в Митному союзі в рамках Єдиного економічного
простору у форматі "3 +1".
Водночас представник Єврокомісії Джон Кленсі відмітив, що в цьому випадку
стануть неможливими переговори з ЄС щодо зони вільної торгівлі.
Джерело: ZN.UA
УКРАЇНА, РОСІЯ І КАЗАХСТАН ВЕДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ ПРО СТВОРЕННЯ
ЗЕРНОВОГО ПУЛУ
17.04.2011
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Україна, Росія і Казахстан ведуть переговори про створення зернового пулу,
який
дозволить
країнам
контролювати
ситуацію
на
ринку
зерна.
Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю інформагентству
Bloomberg.
"Таку ідею розглядають, розмови на цю тему ведуться і таке об'єднання логічно
обгрунтовано, оскільки разом Україну, Росія і Казахстан займають приблизно 30%
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ринку експорту зернових культур у світі", - наводить слова глави уряду прес-служба
Кабміну.
"Тому нам немає сенсу конкурувати, нам є сенс погоджувати свої дії для того,
щоб ситуація на ринку була прогнозованою і контрольованою", - додав він.
Азаров нагадав, що в 2003 році Росія і Казахстан поставляли зерно України, яка
відчувала
його
нестачу
на
внутрішньому
ринку.
У свою чергу, посуха в Росії в 2009 році показала, що всі країни потребують
компенсації можливої нестачі зерна. "У рамках пулу ми цілком можемо домовлятися
про те, що якщо у когось з учасників нестача експортних обсягів, то інші учасники
можуть за нього компенсувати ці обсяги, підтримуючи таким чином стабільність на
ринку", - сказав Азаров.
При цьому прем'єр вважає, що створення такого пулу буде серйозним
стабілізуючим чинником і в плані обсягів поставок, і в плані ціни.
Джерело: Український бізнес ресурс, http://ubr.ua
УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ДОМОВИЛИСЯ ПРО
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ 20% СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
12.04.2011

ПОВНУ

Україна і Європейський Союз домовилися про повну лібералізацію 20%
сільськогосподарської продукції. Про це українським журналістам у Брюсселі заявив 8
квітня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій
П'ятницький після закінчення 16-го раунду переговорів про створення зони вільної
торгівлі з ЄС.
"Є такий механізм, який ми свого часу запропонували. Це ініціатива нуль на
нуль. Так ось, вона знайшла вже чіткі обриси. З усіх тих позицій, які були під
частковою лібералізацією або не було лібералізації, або були квоти навіть з боку
Європейського Союзу , ми зараз вийшли: напевно, відсотків на 20 буде нуль на нуль ", сказав він.
Заступник міністра зазначив, що на практиці це буде означати нульові мита з
самого початку дії угоди.
Серед іншого П'ятницький зазначив, що це торкнеться кондитерської продукції.
"Це наша була така ініціатива, і я думаю, що в якомусь сенсі для цієї галузі, а галузь
дуже динамічна зараз, я думаю, інвестовано туди вже, напевно, за мільярд доларів.
Тому вже потрібна віддача", - сказав він.
П'ятницький додав, що у разі введення таких нульових мит Україні зможе
отримати такі ж умови і з країнами-членами Організації вільної торгівлі ЄС, до якої
входять Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія, і договір про зону вільної
торгівлі з якою вже підписаний.
Джерело: news.finance.ua
ПРОГРЕС У ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЕСІ ЩОДО УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
21.04.2011
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В Україні позитивно оцінюють прогрес у переговорному процесі щодо
укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це заявив Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку й торгівлі України Андрій Клюєв на
зустрічі з Членом Єврокомісії з питань розвитку Андрісом Пібалгсом. Як повідомили
ЛІГАБізнесІнформ у прес-службі Першого віце-прем'єра, А.Клюєв відзначив, що це
підтверджують останні раунди переговорів, які відбулися недавно в Брюсселі. Він
також заявив, що в Україні є чітка політична воля - завершити переговори до кінця
2011 року.
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Перший віце-прем'єр-міністр сподівається, що в переговорах, зокрема, по
створенню зони вільної торгівлі, Євросоюз, як і Україна, буде займати максимально
конструктивну позицію, спрямовану на досягнення взаємовигідного компромісу.
А.Клюєв повідомив, що найближчим часом Урядом України буде затверджений
План першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2011 рік, яким
передбачені завдання, спрямовані на створення умов для функціонування Зони вільної
торгівлі з ЄС.
Джерело: www.news.liga.net
УЗГОДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ПРОДУКТІВ ІЗ ГМО
07.04.2011
У Посольстві США в Києві відбулася відеоконференція за участю керівників
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державного науково-дослідного
контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, Державного
науково-контрольного інституту біотехнології й штамів мікроорганізмів, Державного
науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизита Центру ветеринарної медицини Управління з контролю за харчовими
продуктами й медикаментами (FDA), GIPSA Міністерства сільського господарства
США (USDA), Центру з ветеринарних біопрепаратів за участю представників
зарубіжної сільськогосподарської служби USDA. На засіданні було обговорено питання
реєстрації продуктів із ГМО, а також відповідну нормативну та законодавчу базу США.
Зокрема, визначено документи, що регламентують відбір зразків, погоджувалися
переліки стандартів, які використовуються при визначенні, ідентифікації ГМО й
проводиться валідація методики визначення ГМО в реальному часі.
Джерело: http://www.vet.gov.ua/,
У ПЕРЕГОВОРАХ ПРО ЗВТ З ЄС ДОСЯГНУТО ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО
ДЕЯКИХ
ПИТАНЬ
АДАПТАЦІЇ
ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ
ДО
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ЩОДО САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ
11.04.2011
За результатами ХVI раунду переговорів між Україною та ЄС щодо створення
зони вільної торгівлі (ЗВТ), що відбувся 6 – 7 квітня 2011 року в м. Брюссель, у частині
розділу "Санітарні та фітосанітарні заходи" представниками української делегації
досягнуто ряд домовленостей у питаннях, у яких раніше не було порозуміння.
Підсумком цього раунду стали домовленості в сфері адаптації законодавства України
до законодавства ЄС щодо санітарних та фітосанітарних заходів, у питаннях
установлення чітких меж, на які буде розповсюджуватись угода про ЗВТ. Між
делегаціями обох сторін було досягнуто порозуміння стосовно участі європейської
сторони в розробці та узгодженні всеохоплюючої стратегії наближення українського
законодавства до законодавства ЄС. Європейська сторона не заперечує свою готовність
надавати Українській стороні консультації щодо окремих питань, за умови їх
виникнення, однак такі консультації обмежаться лише технічною підтримкою.
Джерело: www.agroua.net,
ВВЕДЕНО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ІМПОРТУ М'ЯСА ПТИЦІ ТА САЛА НА 2011 РІК
21.04.2011

Випуск
№54 (43)
4 травня
2011 року

Імпорт свіжого, охолодженого або замороженого м'яса та їстівних субпродуктів
свійської птиці (код по УКТЗЕД 0207) до України в 2011 році підлягає ліцензуванню.
Відповідну постанову №420 Кабінет міністрів ухвалив 11 квітня. Згідно з ним,
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ліцензуватися також буде імпорт сала без пісних частин, свинячого жиру й жиру
свійської птиці (код 0209 00).
Ліцензії видаватимуться за узгодженням із Мінагропродом.
Згідно з даними Держстату, у січні-лютому цього року імпорт продукції по
товарній позиції 0207 становив 5,57 тис. тонн на 6,69 млн. дол., тоді як експорт - 8,79
тис. тонн на 10,41 млн. дол., імпорт по позиції 0209 00 - 0,007 тис. тонн на 15 тис. дол.,
тоді як експорт - 2,43 тис. тонн на 2,32 млн. дол. Роком раніше за цей же період імпорт
по позиції 0207 становив 4,48 тис. тонн на 4,79 млн. дол., по позиції 0209 - 1,1 тис. дол.
Ліцензії дозволять зробити ввезення м'яса більш прогнозованим, пояснив
Міністр Микола Присяжнюк: «Ми зможемо ретельніше відстежувати країни
походження м'яса, що сприятиме скороченню ввезення низькосортної продукції». Зараз
під виглядом свинини часто ввозяться субпродукти, сало й жир, а птиця є м'ясом
механічної обвалки й каркасами, наголошується в пояснювальній записці до проекту.
Ліцензування не слугуватиме мірою скорочення імпорту.
Джерело: www.vet.gov.ua
КРАЇНИ ЄВРАЗЕС РОЗРОБИЛИ ТЕХРЕГЛАМЕНТ "ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ
ЗЕРНА"
27.04.2011
Його проект розміщений на сайті Мінекономрозвитку для проведення публічних
консультацій для оцінки регулюючого впливу. Консультації триватимуть до 11 травня
2011 року.
Техрегламент поширюється на зерно, яке знаходиться в обігу на території
держав-членів ЄврАзЕС і використовується для харчових і кормових цілей, а також на
процеси його виробництва, зберігання, перевезення, маркування, упаковки, утилізації
та знищення.
Документ не поширюється на зерно, призначене на насіння, і продукти
переробки зерна.
Зерно, що відповідає вимогам безпеки і пройшло процедуру підтвердження
відповідності, повинно мати маркування знаком обігу продукції на ринку ЄврАзЕС.
Передбачається, що цей знак буде наноситися на упаковку і на документи, що
додаються до зерна.
У разі якщо на ринку держави-члена ЄврАзЕС буде виявлено зерно, яке не
відповідає техрегламенту, компетентний орган цієї країни зобов'язаний обмежити або
заборонити його обіг на території країни, а також вилучити з ринку.
Проект техрегламенту також передбачає гранично допустимі рівні токсичних
елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів та інших домішок у зерні,
призначеному на харчові цілі.
Джерело: АПК-Інформ
КИТАЙ СПОДІВАЄТЬСЯ НА ЗНЯТТЯ ЗАБОРОНИ НА ВВЕЗЕННЯ ЖУЙНИХ
ТВАРИН В УКРАЇНУ
20.04.2011

Випуск
№54 (43)
4 травня
2011 року

Китай сподівається на якнайшвидше повне зняття Україною заборони на
ввезення з Китаю жуйних тварин і відповідної сировини.
Про це заявив віце-прем'єр Державної ради КНР Чжан Децзян, передає
"Інтерфакс-Україна".
"Ми сподіваємося, що Україна якомога швидше повністю зніме заборону на
ввезення з Китаю жуйних тварин і відповідної сировини", - сказав він, виступаючи
перед початком засідання комісії зі співробітництва між Україною і Китаєм у середу в
Києві.
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Він зазначив, що зняття цієї заборони сприятиме розвитку двосторонньої
торгівлі та співробітництву в сфері сільського господарства.
Зазначимо, Україна та Китай створили двосторонню мiжурядову комiсiю зi
спiвробiтництва.
Вiдповiдну угоду пiдписали перший вiце-прем'єр - мiнiстр економiчного
розвитку України Андрiй Клюєв i вiце-прем'єр Державної ради Китаю Чжан Децзян у
середу в Києвi. Пiсля пiдписання документа розпочалося перше пленарне засiдання
комiсiї.
Джерело: Економічна правда, http://www.epravda.com.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПРОПОНУЄ ВВЕСТИ ЕКСПОРТНІ МИТА НА
ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ І КУКУРУДЗУ
18.04.11
Відповідний урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу
України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових
культур
зареєстрований
у
Верховній
Раді
України
(№
8321).
Документом пропонується затвердити ставку експортного мита на пшеницю і суміш
пшениці та жита (меслин), полбу у розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на
ячмінь - 14%, але не менше 23 євро за тонну, і на кукурудзу - 12 %, але не менше 20
євро за тонну.
Згідно з законопроектом, з дня набрання чинності документом товари, зазначені
в ньому, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами, про що
Кабмін у місячний термін інформує іноземні держави. Передбачається, що ця норма
буде діяти до 1 січня 2012
Джерело: УНІАН
ПАРЛАМЕНТ ПІДТРИМАВ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ВВЕДЕННЯ МИТ НА
ЕКСПОРТ ЗЕРНА
22.04.2011
Україна вводить мито на експорт зерна - цю ініціативу в першому читанні
підтримав парламент. Правда, по-справжньому новий механізм запрацює не раніше
липня, коли закінчиться термін дії квот. До цього часу основним експортером зернових
залишиться компанія "Хліб Інвестбуд", що користується підтримкою держави.
Урядовий законопроект про введення мит на експорт зернових вчора в першому
читанні підтримала Верховна рада. Для експорту пшениці і її суміші з житом
пропонується встановити мито на рівні 9%, але не менше 17 євро / т. Для ячменю - 14%
(не менше 23 євро / т), кукурудзи - 12% (не менше 20 євро / т). Обмеження
пропонується ввести строком до 1 січня 2012 року.
До 1 липня в Україні також діють квоти на експорт зернових в обсязі 5 млн т. За
їх скасування виступав президент Віктор Янукович, але в Кабміні побоювалися, що в
цьому випадку з країни буде вивезено занадто великий об'єм зерна. З 13600 тисяч т, які,
згідно з оцінками Мінагрополітики, в нинішньому маркетинговому році (МГ;
завершиться 1 липня) можна експортувати без загрози для продовольчої безпеки, не
розподілені 2,9 млн т - інше вже вивезено або законтрактовано. Тому уряд вирішив
продовжити дію квот до 1 липня і продавати їх на аукціонах.
Джерело: Комерсант-Україна

Випуск
№54 (43)
4 травня
2011 року
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УРЯД УКРАЇНИ СКАСУВАВ КВОТИ НА ЕКСПОРТ КУКУРУДЗИ
27.04.2011
Уряд України скасував квоти на експорт кукурудзи. Таке рішення було
прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 27 квітня.
«Ми пережили непростий період взимку. Зуміли забезпечити стабільність на
ринку зерна і борошна, кормів. Створили солідні запаси. Тому зараз можемо
розглянути питання про скасування експортних квот на кукурудзу », - заявив прем'єрміністр України Микола Азаров. За його словами, уряд надалі буде послідовно
проводити лібералізацію зовнішньоекономічної політики, але з урахуванням реального
стану справ на внутрішньому ринку.
Рішення набуде чинності після публікації в газеті "Урядовий Кур'єр".
М. Азаров також зазначив, що важливим завданням уряду є нарощування експортного
потенціалу АПК.
Джерело: УАК
ДО КІНЦЯ ВЕСНИ УКРАЇНИ МОЖЕ СКАСУВАТИ КВОТИ НА ЕКСПОРТ
ЗЕРНА
29.04.2011
Уряд України може у травні скасувати квоти на експорт зернових, повідомив
міністр аграрної політики Микола Присяжнюк журналістам.
"Я думаю, що ми десь 15-20 травня будемо мати баланс (зерна) і будемо
приймати рішення", - сказав він. Квоти на експорт зерна були введені в 2010 році у
зв'язку з посухою і неврожаєм. Раніше уряд продовжив дію квот до 1 липня поточного
року.
Джерело: Український бізнес-ресурс

Випуск
№54 (43)
4 травня
2011 року

- 13 -

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

3. ПОДІЇ, ФАКТИ
28.04.2011
В. Янукович виступає за введення мита на експорт зернових замість зернових
квот
Президент України Віктор Янукович виступає за введення мита на експорт
зернових замість діючих зернових квот, однак зернотрейдери не бачать в цьому
нововведенні істотного поліпшення для ринку.
В. Яункович заявив, що підпише закон, прийнятий Верховною Радою в першому
читанні 22 квітня, який передбачає введення 9% мита на експорт пшениці, 14% - на
експорт ячменю і 12% - для кукурудзи, і дозволить скасувати зернові квоти.
Президент України переконаний, що експортні мита стануть більш прозорим
механізмом державного регулювання ринку зерна, ніж квоти, які були введені в жовтні
2010 р. і непрозорий розподіл яких отримав гостру критику з боку міжнародного
співтовариства і навіть викликало судові позови.
"Мито буде введено замість квот. Це справедливий ринковий підхід", - сказав В.
Янукович в інтерв'ю американському виданню the Wall Street Journal, передає КyivРost.
Глава держави також заявив виданню, що не буде підписувати прийнятий
нещодавно закон, який передбачає продаж зернових квот на аукціоні.
Представники зернотрейдерів хоча й називають ідею з митом краще квотування,
проте впевнені, що і це буде заважати нормальній діяльності ринку.
"Якщо порівнювати одну погану програму з іншою, теж поганою, наприклад,
нинішню корумповану і непрозору програму зернових квот з програмою мита на
експорт зерна, то за умови, що програма мита буде виконуватися чесно і прозоро, її
можна буде вважати кращою з двох зол" , - заявив президент Американсько-української
ділової ради Морган Вільямс.
Разом з тим, він переконаний, що експортні мита змусять зернотрейдерів
знижувати закупівельні ціни на зерно, а отже, фермери тільки втратять від їх
впровадження.
"Щоб бути конкурентоспроможними, ті, хто торгує зерном, змушені будуть
знижувати внутрішні ціни на зерно, тому на фермерів ляже частина ціни, вони
отримають менше грошей, які могли б витратити на сільгосптехніку або виплату за
кредитами", - сказав М. Вільямс.
Він також додав, що цей закон, як і будь-яка урядова програма, обмежує вільне
функціонування ринку, матиме на ринок зерна негативний вплив. "Цей закон не просто
може мати, а безумовно буде мати негативні наслідки для українського зернового
ринку", - сказав М. Вільямс.
"Україні потрібен відкритий, вільний і конкурентоспроможний ринок зерна,
якщо вона хоче підвищити прибуток від сільського господарства, розвивати галузь і
створювати тисячі нових робочих місць", - додав він.
АПК-Інформ
29.04.2011
В Україні в доброму та задовільному стані знаходиться більше 94% посівів озимих
- Мінагропрод
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Станом на 28 квітня 2011 р. в Україну з 8,088 млн. га озимих зернових у
доброму стані знаходиться 56,2% посівів, або 4,52 млн. га. і ще 38,1% (3,064 млн. га) - у
задовільному. Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства
України з посиланням на дані регіонів.
Також повідомляється, що 5,7% посівів (459 тис. га) знаходяться в слабкому і
розрідженому стані. Загинуло 41,7 тис. га, що становить 0,5% посівних площ.
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За інформацією міністерства, до зазначеної дати 3,7 млн. га (56,8%) посівів
озимої пшениці знаходяться в доброму стані, 2,48 млн. га (38,1%) - у задовільному. При
цьому загинуло 33,4 тис. га (0,5%) цієї культури. Стан посівів ячменю на 631,1 тис. га
(51,4% площ) оцінюється як добрий, на 486,6 тис. га (39,6%) - задовільний і на 110,5
тис. га (9%) - слабкий і розріджений. Загинуло 1,4% посівів зернових - 18 тис. га.
Озиме жито знаходиться в доброму та задовільному стані на 189,7 тис. га (66,4%
площ) і 87,5 тис. га (30,6%) відповідно.
Українські аграрії приступили до реалізації програми виробництва органічної
продукції - М. Присяжнюк
АПК-Інформ
29.04.2011
Міністерство аграрної політики і продовольства України буде стимулювати
розвиток виробництва органічних продуктів харчування. Про це заявив глава
Мінагропрода Микола Присяжнюк 29 квітня під час робочої поїздки до
Полтавської області, передає прес-служба міністерства.
«Вже всі розуміють, що органічне харчування важливе для життя і здоров'я.
Тому ми прийняли разом з Академією аграрних наук рішення про створення на базі
господарства «Агроекологія» наукової установи, яка на прикладі розвитку м'ясного і
молочного скотарства буде пропагувати органічне харчування », - заявив М.
Присяжнюк.
Глава Мінагропрода додав, що зараз прийнятий закон про виробництво
сільськогосподарської органічної продукції. Крім того, міністерство подає на розгляд
уряду програму із розвитку дитячого харчування, яке буде включати харчування дітей
не тільки до 1 року, а й дошкільного та шкільного віку. Завдяки цій програмі
виробники органічних продуктів отримають можливість збувати свою продукцію.
«Міністерство додатково вивчатиме питання про системну допомогу та
стимулювання виробництва органічної продукції. Важливо, щоб у кожній області були
господарства для вирощування екологічно чистих продуктів харчування », - заявив
міністр.
АПК-Інформ
27.04.2011
В Україні загинуло 4% ріпаку
Станом на 21 квітня 2011 р. в Україні з 1,082 млн. га озимого ріпаку загинуло
44,7 тис. га, що становить 4,1% посівних площ. Про це повідомило Міністерство
аграрної політики і продовольства України з посиланням на дані регіонів.
Відзначається, що в слабкому і розрідженому стані знаходяться 110,2 тис. га
(10,6%) посівів олійної. За інформацією міністерства, у доброму стані знаходяться
504,6 тис. га посівів озимого ріпаку (48,6%), у задовільному - 422,6 тис. га (40,8%).
Український бізнес ресурс
04.05.2011
В. Янукович ветував закон про продаж квот на експорт зерна на аукціоні

Випуск
№54 (43)
4 травня
2011 року

Президент України Віктор Янукович ветував закон "Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського
господарства", що надає уряду право продавати квоти на експорт зерна на аукціоні.
Як повідомила прес-служба глави держави в п'ятницю, В. Янукович 28 квітня
застосував право вето до цього закону і запропонував відхилити його.
Законом пропонується встановити порядок, за яким під час застосування в
Україні режиму ліцензування експорту (імпорту) зерна та продуктів його переробки
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розподіл таких квот буде здійснюватися шляхом продажу на аукціонах. "Такий підхід
не відповідає міжнародним зобов'язанням України щодо багатосторонніх торговельних
угод СОТ", - вважає глава держави.
Президент також відзначає, що введення прозорих та ефективних
адміністративних процедур державного регулювання ринку зерна є умовою для
гарантування продовольчої безпеки держави.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла в цілому закон "Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку
сільського господарства" 8 квітня.
Закон передбачає, що кошти від продажу квот будуть акумулюватися на
окремому спеціальному рахунку держбюджету і використовуватися на державну
підтримку розвитку сільського господарства, зокрема, на компенсацію
товаровиробникам посіву гречки - 30%, інших зернових - 70%.
АПК-Інформ
04.05.2011
Кабмін оприлюднив постанову про скасування квот на експорт кукурудзи
Уряд України вніс зміни у додаток до постанови від 4 жовтня 2010 р. № 938 про
введення квот на експорт зерна. Зокрема, згідно зі змінами скасовуються квоти на
експорт кукурудзи.
Прем'єр-міністр Микола Азаров підписав відповідну постанову Кабінету
Міністрів від 27 квітня 2011 № 463.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 27 квітня ухвалив рішення
відмінити квоти на експорт кукурудзи, повідомив міністр аграрної політики і
продовольства Микола Присяжнюк.
Документ набуває cилу з моменту його опублікування.
АПК-Інформ
28.04.2011
В Україні запрацює філія Міжнародної зернової ф'ючерсної біржі Чорноморського
регіону - М. Присяжнюк
В Україні незабаром почне працювати філія Міжнародної зернової ф'ючерсної
біржі Чорноморського регіону. Про це 28 квітня заявив міністр аграрної політики і
продовольства України Микола Присяжнюк на зустрічі, організованій Американською
торговою палатою в Україні та Європейської бізнес-асоціацією, у якій, зокрема, взяли
участь президент АТП Хорхе Зукоскі, представники ЄБА, Світового банку в Україні,
ЄБРР та посольства США. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної
політики і продовольства.
«Ця біржа не повинна бути подібною державній Аграрній біржі. Вона буде
повноцінним гравцем і надавати повний пакет умов, які дадуть можливість розвивати
механізми по залученню коштів у виробництво агропродукції », - зазначив М.
Присяжнюк.
Під час зустрічі міністр озвучив присутнім плани України до 2017 р. отримати
валовий збір зернових на рівні 80 млн. тонн.
«Для нас першочерговими завданнями є нарощування обсягу врожаю,
забезпечення українською якісною продукцією і вихід на світові ринки», - зазначив
Микола Присяжнюк.
Міністр також зазначив, що сьогодні необхідно працювати над виправленням
дисбалансів у виробництві.
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«Зараз держава не може дозволити собі послабити увагу до виробництва
сільгосппродукції в частині дотримання сівозмін та збереження родючості грунтів», зазначив він.
Повідомляється, що подібна зустріч є черговою у налагодженні діалогу між
Мінагропродом та представниками компаній світового рівня і спрямована на
обговорення і спільне вирішення актуальних питань в аграрній сфері.
АПК-Інформ
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4. ПОДІЇ ІРАР
 ІРАР розпочав розповсюдження нового числа журналу «Теорія і практика
ринків», головною темою якого є три роки членства України в Світовій
організації торгівлі та євроінтеграційні процеси, пов’язані з аграрним сектором.
Бажаючим отримати нове число журналу просимо звертатися до Інституту.

 «... Приобрітав би тебе без ліку» - таку назву має стаття заступника директора
ІРАР Корінця Р.Я., що присвячена проблемам ринку землі та надрукована у
журналі The Ukrainian Farmer (квітень 2001 року).
 Заступник директор ІРАР Корінець Р.Я прийняв участь у презентації проекту
«Аграрна Еліта України». Проект організовано журналом The Ukrainian Farmer.
Проект – це перша незалежна спроба публічно назвати найуспішніших аграрних
підприємств та їхніх керівників, які контролюють виробництво до 50%
продовольства України та впливають на формування внутрішніх і зовнішніх цін
на сільгосппродукцію. Спеціальний випуск журналу The Ukrainian Farmer
«Аграрна Еліта України» –відображає реальний потенціал та масштаби галузі.
Ці підприємства є лідерами аграрного ринку. Інвестуючи у виробництво, вони
беруть на себе левову частку ризиків, найшвидше реагують на нові технології і,
відповідно, найефективніше генерують прибуток. Досі суспільству була відома
незначна частина підприємств цієї галузі: переважно ті агрохолдинги, що вже
стали публічними або ж прагнуть стати такими у найближчий час. Проте в
аграрному секторі України працює більше потужних, але поки що мало відомих
широкому загалу гравців. Тому, приступаючи до роботи над цим спецпроектом,
організатори прагнули посприяти підвищенню прозорості діяльності
вітчизняного агросектору. У проекті «Аграрна Еліта України» показано
компанії різної спеціалізації. В основу оцінювання потужності редакція журналу
було покладено земельний банк підприємства та вал випущеної продукції.
Також на сторінках проекту викладено думки провідних експертів аграрного
ринку про різні проблеми – від скасування мораторію на продаж землі до
перспектив розвитку агрохолдингів.
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