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УАК: Ні заборонам на експорт зерна
Генеральний директор Української аграрної конфедерації 

Сергій Стоянов взяв участь у засіданні робочого Комітету 
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земель-
них відносин. У ході засідання розглядали законопроект де-
путата Ткаченка О.М. та проект Постанови про встановлення 
мораторію на експорт зерна з України. Зокрема, Сергій Стоя-
нов запропонував відхилити вищезазначені документи як 
такі, що суперечать духу Конституції України та законам «Про 
підприємництво», «Про власність», «Про зерно та ринок зерна 
України». Окрім того, гендиректор УАК додав, що законопроект 
та постанова «суперечать інтересам товаровиробників та інших 
учасників ринку зерна». У результаті Комітет ВРУ відхилив зако-
нопроект та постанову.

Прес-служба УАК 

Мировой спрос на мясо к 2025 году вырастет на 50%, вызвав 
увеличение потребности в фуражном зерне на 42%, свидетель-
ствуют данные исследования, подготовленного к заседанию 
Международного делового совета Всемирного экономического 
форума (ВЭФ), которое прошло 26-27 августа в Женеве. Для удо-
влетворения растущего спроса в последующие 20 лет фермерам 
потребуется увеличить производство на 70-100% и сократить по-
тери после сбора урожаев. 

По оценкам Всемирного банка, в перспективе рост в разви-
вающихся странах составит 6% по сравнению с 2,7% в странах 
с более высокими доходами. При продолжении исторических 
трендов доля глобального ВВП Европы, США и Канады к 2050 
году составит менее 30% по сравнению с 68% в 1950 году. Сейчас 
более половины мирового населения проживает в городской 
среде. Население 24-х мега-городов превышает 10 миллионов 
человек, 17 таких городов расположено в развивающихся стра-

нах. В Китае уже свыше 100 городов с населением более 1 мил-
лиона, в Индии — 35, а в США — 9. К 2050 году в городах Китая 
будет проживать более 73% населения (сегодня — 46%), а в горо-
дах Индии — 55% населения страны (сегодня — 30%). 

Изменения рациона питания человека, вызываемые ростом 
доходов и иными причинами, увеличат спрос на такие ресурсоем-
кие продукты, как мясо. Основными «двигателями» спроса на про-
довольствие будут рост населения, экономический рост и урбани-
зация. Ожидается, что в последующие 20 лет мировое население 
вырастет с 6,83 до 8 млрд. человек, в основном за счет увеличения 
населения развивающихся стран. К 2050 году на долю общего на-
селения Европы, США и Канады будет приходиться только 12% 
глобального населения. Эксперты ожидают, что развивающиеся 
рынки будут основным двигателем экономического роста. 

По материалам отраслевого портала  
«Свинарство в Україні».

Українські аграрії вже зібрали 1 млн. тонн кукурудзи
У 2010 році урожай кукурудзи за очікуваними результатами буде трохи більше 
10 млн. тонн., що лише на 500 тис. тонн менше минулорічного показника. За 
інформацією Аналітичного департаменту УАК, площі під збирання у 2010 році 
становлять 2,7 млн. га, що на 29% або 0,6 млн. га більше площ 2009 року. Головним 
фактором зниження валового збору кукурудзи є суттєве зниження урожайності, 
яке зумовлено складними кліматичними умовами поточного року.

Проте, у зв’язку із змінами цінової кон’юнктури, аграрії мають отримати більший 
прибуток ніж у минулому році. У разі, якщо держава не застосовуватиме обмеження 
на експорт, аграрії, навіть при зменшенні обсягів реалізації кукурудзи, отримають 
виручки на 1,2–1,3 млрд. грн. більше ніж у 2009 році.

Аналітичний департамент УАК

Мировой спрос на зерно за 15 лет вырастет на 42%, на мясо — на 50%.  
Фермерам потребуется увеличить производство на 70–100% 
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Відшкодування ПДВ  
для компаній, що експортують 
зерно і деревину, ймовірно, 
буде скасовано 

«Ми вважаємо, що відшкодування ПДВ 
при експорті зерна буде відсутнє. Точно 
так само — і ліс. Експортуйте не деревину, 
а меблі, не зерно, а м'ясо. Тобто спочатку 
додайте вартість», — заявив Борис Ко-
лесников. Віце-прем'єр відмітив, що при 
експорті зерна про додану вартість можна 
вести мову тільки в контексті ціни паливно-
мастильних матеріалів, яка є порівняно 
незначною статтею витрат. «Адже з чого 
набирається ПДВ при експорті зерна? 
ПММ? Так, є така стаття витрат, але вона не-
значна за мірками цього високоприбутко-
вого бізнесу», — заявив віце-прем'єр. 

За даними Світової організації продо-
вольства та сільського господарства (ФАО) 
Україна входить в десятку найбільших 
в світі експортерів зерна, частка нашої 
держави на світовому ринку ячменю 

складає 30%. У світовому виробництві зернових Україна знаходиться на рівні 
з Бразилією і Канадою по 3% кожна. Також у ФАО кілька років фіксують імпорт 
свинини нашою країною в обсягах, що забезпечують Україні місце поміж десяти 
найбільших імпортерів свинини в світі. Для порівняння, у світовому виробництві 
свинини доля Бразилії складає 3%, Канади 2%, а України 0,5%. Експорт свини-
ни для Бразилії і Канади, як і для інших країн, приносить додану вартість, а це 
і наповнення для бюджету, пенсії, робочі місця у свинарстві і суміжних галузях. 
З 2012 року в Національному Союзі свиноводів Росії прогнозують забезпечення 
внутрішнього ринку Росії власною свининою і початок її експорту в інші країни. 
В Україні є достатня кормова база для збільшення виробнитва продуккції тва-
ринництва.За останні роки позитивна динаміка у внутрішньому виробництві і 
споживанні відмічається з соєю — цінним білковим компонентом для збалансо-
ваних комбікормів. Приріст виробництва сої в Україні з 2003 по 2010 рік був у 
4,5 рази. Минулого року ми отримали рекордні 1 млн. тонн — найбільше поміж 
країн ЄС і СНД. Цього року прогноз на виробництво сої — 1,5 млн. тонн. За сло-
вами президента Української асоціації виробників і переробників сої Віктора 
Тимченка вітчизняне тваринництво для переходу на інтенсивні світові методи 
роботи, що забезпечать конкурентоздатну собівартість продукції тваринницт-
ва, потребує 4,0 млн. тонн сої. Слід відмітити, що країни-лідери у виробництві 
свинини або вирощують значні об'єми сої, або імпортують. Наприклад, обсяги 
імпорту сої і продуктів її переробки в країнах ЄС складає 32 млн. тонн в рік. В 
Україні є значні можливості для розвитку свинарства, більші ніж в деяких країнах 
ЄС лідерах по свинарству, наприклад Данія при площі земель не більше двох об-
ластей України вирощує 25 млн. голів свиней в рік, Німеччина — 50 млн. голів 
свиней, Україна — 11 млн. голів. Багато як вітчизняних так і зарубіжних експертів 
із свинарства прогнозують збільшення виробництва свинини в Україні в 2 рази 
наступні 5 років. По-перше за рахунок підвищення ефективності у свинарстві на 
вже наявному поголів'ї, по-друге — за рахунок збільшення поголів'я. Всі сходять-
ся в тому, що в Україні є всі передумови для розвитку свинарства.

«Свинарство в Україні», Галузевий інформаційний портал 

Затверджено єдиний 
державний реєстр тварин

Погоджено проект наказу Міністерства 
аграрної політики України «Про затвер-
дження Положення про Єдиний державний 
реєстр тварин». Розробник — Міністерство 
аграрної політики України. Проектом Наказу 
передбачається затвердити Положення про 
Єдиний державний реєстр тварин на осно-
ві положень діючого Реєстру тварин. Слід 
зазначити, що діючий Реєстр розраховано 
тільки для проведення реєстрації великої 
рогатої худоби. Беручи до уваги запрова-
дження реєстрації свиней, овець, кіз та ко-
ней, діюча електронна база даних Реєстру 
тварин потребує розширення інформації, 
отримуваної від власників тварин, оскільки 
з м’яса цих тварин виготовляються продукти 
харчування, а тому має належним чином від-
слідковуватися благополуччя цієї сировини.

Проектом Наказу передбачається, зо-
крема:

 • визначити категорії та обсяги інфор-
мації, яка подається і вноситься до 
Єдиного державного реєстру тварин;

 • визначити чіткий порядок та терміни 
подання, а також внесення інформації 
до Єдиного державного реєстру тва-
рин;

 • визначити принцип доступу до ін-
формації з Єдиного державного реє-
стру тварин та порядку користування 
даними Реєстру тварин.

Прийняття даного проекту Наказу дасть 
змогу оперативно виявляти, локалізовувати 
та ліквідовувати хвороби тварин, небезпеч-
них для тварин та людей, які можуть негатив-
но впливати на їх здоров’я при застосування 
сировини, отриманої від заражених тварин.

Проект Наказу погоджено рішенням 
№858 від 02.09.2010.

За матеріалами Державного комітету 
України з питань регуляторної політики  

та підприємництва


