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За час війни агроекспорт з України скоротився втричі — НААН
У січні-лютому нинішнього року, 
вартість вітчизняного аграрного ек-
спорту становила $5676 млн, а у 
березні-квітні — після вторгнення росії 
— поставки України на зовнішні ринки 
принесли виторг в розмірі лише $1744 
млн, скоротившись за час війни більш 
ніж утричі. Про це повідомила прес-
служба Національного наукового цен-
тру «Інститут аграрної економіки».
Зазначається, що агропродовольча 
продукція продовжує залишатись ос-
новним джерелом валютних надход-
жень для зовнішньої торгівлі України: 
за січень-квітень 2022 року її частка в 
загальному експорті перевищила 44%. 

Водночас за перші 4 місяці 2022 року 
Україна експортувала агропродукції на 
суму $7420 млн перевищивши на 3% 
торішні показники за січень-квітень.
«Нині Україна все ще перевищує 
рекордні показники минулорічного 
експорту продовольства. Однак трива-
юча агресія росії, ведення бойових дій, 
окупація територій в різних регіонах 
нашої держави та блокування морських 
портів суттєво знижують вітчизняний 
потенціал зовнішніх продажів. Отже, 

підсумкові показники експорту пря-
мо залежатимуть від ліквідації назва-
них чинників», — зауважив заступник 
директора Національного наукового 
центру «Інститут аграрної економіки» 
академік НААН Микола Пугачов. Він 
додає, що цього року, як і раніше, клю-
човими товарними групами в аграр-
ному експорті виступають зерно, 
олійні культури, олії та жири, залиш-
ки переробної промисловості, а та-
кож м’ясні продукти. Сумарно ці види 
сільгосппродукції займають у структурі 
закордонних поставок майже 90%.

Джерело: Прес-служба ННЦ 
«Інститут аграрної економіки»

Запрацювала електрона платформа для фіксації збитків 
завданих аграріям російськими окупантами

В Україні запрацювала електрона плат-
форма для фіксації та документації 
завданих збитків та шкоди аграріям 
російським повномасштабним втор-
гненням. Зібрана інформація буде 
передаватись для опрацювання орга-
нами державної влади та подальшого 
відшкодування та компенсацій.
«24 лютого о 5 ранку життя кожно-
го українця розділилося на «до» і 
«після». Війна поставила під загрозу 
продовольчу безпеку світу. Російські 
війська цілеспрямовано мінують 
поля, викрадають та підривають 
сільськогосподарську техніку, знищу-
ють об’єкти аграрної інфраструктури. 
Оцінка завданих збитків — це важли-

вий етап в подальшій відбудові аграр-
ного потенціалу нашої держави», — 
повідомляється на сайті платформи.
Тому асоціація «Український клуб 

аграрного бізнесу» за підтримки 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України створила 
електронну платформу для збору 
інформації про завдані збитки аграр-
ному сектору України.
Водночас, генеральний директор УКАБ 
Роман Сластьон закликав представників 
аграрного бізнесу долучатися до цієї 
платформи, оскільки це створить 
більше можливостей для лобіювання 
та проведення адвокації необхідності 
компенсацій збитків для агросектору з 
тієї суми компенсацій чи репарацій, на 
які може розраховувати Україна.

Джерело: Український
 Клуб Аграрного бізнесу

Війна в Україні скоротить попит на комбікорми на 5 млн т
Попит на комбікорм у 2022 році зни-
зиться на 4-5 млн т через поширен-
ня хвороб тварин, зростання цін на 
світовому ринку зерна, а також війну 
росії проти України. Такий прогноз зро-
били експерти Європейської федерації 
виробників кормів (FEFAC).
Як зазначається, виробництво комбі-
кормів ЄС (EU27) для с.-г. тварин у 2021 
році склало 150,2 млн т, що на 0,03% 
більше, ніж у 2020 році. Виробницт-
во кормів для свиней скоротилося 
на 1,5%, для птиці — зросло на 1,1%, 
великої рогатої худоби — на 0,2%.
«З огляду на перспективи ринку на 
2022 рік, очікується, що сектор свинар-

ства та птахівництва ЄС скоротить свою 
діяльність через високу вартість кор-
мових матеріалів, зниження ринкового 
попиту та поширення спалахів пташи-
ного грипу в кількох країнах», — про-
гнозують експерти. 
Експерти FEFAC зменшили прогнози для 

кормів свиней на 4,2%, птиці — на 3%. 
Очікується зниження виробництва кор-
мів для великої рогатої худоби на 1,6%. 
«Загалом промислове виробництво 
комбікормів, за оцінками, зменшить-
ся на 2,9% (тобто на 4,3 млн т) порів-
няно з 2021 роком. Однак ринкова 
невизначеність залишається дуже ви-
сокою через триваючу агресію росії в 
Україні. Втрату фуражної кукурудзи, со-
няшникового шроту та інших кормових 
матеріалів з України та росії можна лише 
частково компенсувати збільшенням 
імпорту кормів, головним чином із США 
та Канади», — пояснюють експерти. 

Джерело: agroportal.ua
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Кукурудза з експортної культури перетвориться на енергетичну
Хоча кукурудзи в Україні цього року 
посіяно менше, але господарства, в 
яких насіння було закуплене до війни, 
не відмовилися від цієї культури. 
Очікується, що її буде багато, і внутрішні 
ціни тиснутимуть на фермерів, тож їм 
доведеться продавати зерно за будь-
якою ціною. При цьому світові ціни на 
зернові рвуться вгору.
Про це розповів комерційний ди-
ректор ТОВ «Баришівська зернова 
компанія» Таір Мусаєв під час онлайн-
конференції «Ефективний елеватор в 
період воєнного стану».

Він пояснює, що внутрішнє споживан-
ня кукурудзи в Україні дуже мале — 
5-6 млн т. А налаштувати переробку, 

щоб експортувати продукцію з дода-
ною вартістю, за три місяці не вдасться. 
Експерт попереджає, що хоч така 
практика й існує, але потрібно врахо-
вувати, що за продажу до Європи важ-
ливим фактором є наявність у зерні 
афлатоксинів, що з’являються, коли ку-
курудза збирається невчасно, і грибок 
має ідеальну температуру та вологість 
для розвитку. Тож після поставок зер-
на з афлатоксинами можуть початися 
проблеми з репутацією української ку-
курудзи.

Джерело: agroportal.ua

Європарламент скасував мита на весь український експорт
Європарламент підтримав скасування 
на один рік імпортних мит ЄС на весь 
український експорт, щоб підтримати 
економіку країни.
Відповідне голосування відбулося у 
межах пленарного засідання Європар-
ламенту 19 травня. У Європарламенті 

наголосили, що голосування щодо цьо-
го питання є відповіддю на наслідки 
війни росії проти України, яка обмежує 
можливості країни для торгівлі. 
Запропоновані заходи повністю ска-
сують ввізне мито на промислову 
продукцію, ввізне мито на фрукти та 

овочі, а також антидемпінгове мито 
та захисні заходи щодо імпорту сталі 
терміном на один рік. Наступним кро-
ком має бути публікація рішення в 
Офіційному журналі ЄС, після чого 
воно наступного дня набуде чинності.

Джерело: agravery.com

Кабмін схвалив спрощення митного оформлення товарів
28 травня 2022 року Кабінет Міністрів 
України схвалив законопроєкт про 
зміни до Митного кодексу України, 
необхідні для забезпечення міжна-
родного застосування NCTS та розши-
рення імплементації положень митно-
го законодавства ЄС.
Тепер цей законопроєкт буде передано 
на розгляд до Верховної Ради України.
«Запропоновані зміни до Митного 
кодексу надзвичайно важливі для 
українського бізнесу, зокрема, для 
пришвидшення проходження товарів 
через митний кордон та їх митно-
го оформлення, що стало особли-
во гострою потребою під час війни 
після 24 лютого. Окрім того, такі 
зміни необхідні для забезпечення 
міжнародного застосування NCTS та 
подальшої гармонізації Митного ко-
дексу України з Митним Кодексом ЄС», 
— зазначив Міністр фінансів України 
Сергій Марченко.
Україна вже завершує проходження 
тестування NCTS на відповідність по-
ложенням Конвенції про процедуру 
спільного транзиту. До кінця 2022 року 
Україна має успішно пройти Оціночну 
місію та приєднатися до Конвенції 
про процедуру спільного транзиту та 
Конвенції про спрощення формально-

стей у торгівлі товарам. Прийняте Уря-
дове рішення визначає ключові цілі 
подальшої імплементації митного 
законодавства ЄС в Україні, а саме:

 • можливість застосування укра-
їнськими підприємствами транзит-
них декларацій із використанням 
NCTS без необхідності оформляти 
будь-які додаткові транзитні до-
кументи в межах 36 країн світу, 
що пришвидшить проходження 
товарів через митні кордони;

 •  розширення спектру підприємств, 
яким стануть доступні митні спро-
щення, аналогічні європейським:

 •  з вимогами до фінансової стійкості 
для підприємств, що мають статус 
АЕО (найвищий ступень довіри);

 • з можливістю використання комбі-
нації спрощень без вимог до фі-
нансової стійкості для підприємств 
без статусу АЕО та підприємств, що 

користуються NCTS;
 • запровадження європейської си-

стеми прийняття рішень для на-
дання авторизацій на спрощен-
ня та інших рішень за заявою 
підприємства (запровадження 
«права бути почутим» для зменшен-
ня спірних питань);

 • запровадження європейської мо- 
делі попередніх рішень щодо 
класифікації та країни походження 
товарів (рішень щодо зобов’язуючої 
інформації);

 •  запровадження європейської прак-
тики гарантування сплати митних 
платежів з можливістю звільнення 
від гарантування для підприємств, 
що переміщують будь-які товари, 
а не лише товари за визначеним 
переліком (як елемент митного 
спрощення);

 •  закладення основи для вибудову-
вання партнерських відносин між 
митницею та бізнесом, за рахунок 
чого можна буде пришвидшити 
митне оформлення.

 • Законопроєкт розроблений Мін-
фіном спільно з Держмитслужбою 
за підтримки Офісу реформ при 
Мінфіні та програми EU4PFM.

Джерело: Міністерство фінансів
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