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3-5 грудня в місті Кишинів (Республіка Молдова) відбувається чергове засідання 
міжурядової ради з питань агропромислового комплексу СНД.  Від Міністерства аграрної 
політики України участь у роботі засідання візьме  заступник міністра Ярослав Гадзало. 
Представники урядів країн співдружності обговорять, зокрема, питання продовольчої 
безпеки країн-учасниць СНД, розвиток співробітництва у сфері агропромислового 
комплексу, створення і функціонування Спільного аграрного ринку країн-учасниць СНД. 
Україна і Таджикистан мають намір розвивати співпрацю у сфері АПК. Це закріплено 
відповідною угодою між Міністерством аграрної політики України і Міністерством 
сільського господарства Таджикистану. Підписаною угодою, зокрема, передбачається 
співпраця в таких галузях аграрного сектора як рослинництво, тваринництво, ветеринарія, 
біотехнологія, сільгоспмашинобудування.  
Також країни мають намір обмінюватися досвідом в сфері впровадженні нових форм 
господарювання і підготовки фахівців для потреб сільського господарства. 
Стрімкий розвиток економіки основних країн-гравців Азійсько-Тихоокеанського регіону 
(АТр), зокрема, КНР, Індії, Японії, Республіки Корея, є сприятливим для подальшого 
розвитку двостороннього економічного співробітництва цих країн з Україною. В 
Міністерстві економіки України переконані, що така співпраця повинна розвиватися на 
базі традиційних для його учасників моделей національної спеціалізації. З економічної 
точки зору, країни цих регіонів є важливим ринком збуту промислових, 
сільськогосподарських, військово-технічних товарів та послуг, а також додатковим 
джерелом вуглеводнів, промислової та аграрної сировини, стратегічним міжнародним 
комунікаційним вузлом. Навколо країн (АТр) проходять життєво важливі морські 
транспортні комунікації, а також знаходиться одна з найбільш продуктивних 
рибопромислових зон Світового океану. 
Використання засобів державної бюджетної підтримки для тваринництва і виробництва 
продукції рослинництва в Україні здійснюється неефективно. До такого висновку прийшла 
Колегія Рахункової палати України, розглянувши звіт про результати аудиту ефективності 
використання коштів Державного бюджету України в Рівненській і Тернопільській 
областях. Результати аудиту свідчать, що Головні управління агропромислового розвитку 
Рівненської і Тернопільської облдержадміністрацій не забезпечили у 2006-2008 рр. 
ефективного використання державних коштів.  
Загальна сума коштів, використаних з порушенням чинного законодавства України, склала 
в Рівненській області - 6,3 млн. грн., в Тернопільській - 1,5 млн. грн. На думку аудиторів, 
це стало можливим у зв'язку з тим, що запроваджена Мінагрополітики України система 
фінансування з держбюджету підтримки виробництва продукції рослинництва і 
тваринництва є неефективною.  
Довідка: за 2 роки число збиткових сільгосппідприємств в Тернопільській області зросло 



майже на 37%, в Рівненській - більш ніж на 15%.  
 

 Безпека харчових продуктів 
 
Голова Державного комітету ветеринарної медицини України 28 листопада 2008 р. 
підписав наказ № 276 "Про ввезення забійних свиней з Республіки Польща". Відповідно 
до наказу, надано дозвіл 17 підприємствам з Польщі на ввезення в Україну забійних 
свиней, повідомляє сьогодні прес-служба Держкомветмедицини. Згідно наказу, з 1 січня 
2009 р. скасовано дозволи Держкомветмедицини на імпорт в Україну забійних свиней для 
підприємств Республіки Польща, що були видані за результатами попередніх інспектувань.
 

 Ринкова інфраструктура 
 
Президент України Віктор Ющенко вимагає від Уряду ухвалення ряду невідкладних 
заходів, направлених на врегулювання ряду актуальних питань в аграрному секторі 
економіки. Про це мовиться в листі, направленому В.Ющенко на адресу прем'єр-міністра 
України Юлії Тимошенко, повідомила 4 грудня прес-служба глави держави.  
Однією з проблем В.Ющенко бачить значне зниження цін на сільгосппродукцію на 
внутрішньому ринку. Так, наголошується в листі, до середини листопада 2008 р. 
закупівельна ціна на пшеницю 3 класу в середньому по Україні знизилася на 19% в 
порівнянні з аналогічною датою минулого року, на пшеницю 4 класу - на 20%. Ще більш 
вражаючою була динаміка зменшення цін на насіння соняшнику (зниження на 56%).  
"Проте, при такому зниженні закупівельних цін на споживчому ринку подібних тенденцій 
не відбулося. Ціни на хліб, соняшникову олію, молочні продукти знизилася в незначній 
мірі або навіть зросли", - відзначає Президент України.  
Він також вважає недостатніми обсяги нинішнього фінансування Аграрного фонду 
України. Всупереч рішенню про виділення з держбюджету Аграрному фонду 1 млрд. грн. 
для здійснення закупівель сільгосппродукції в жовтні - листопаді поточного року, фонд 
отримав за вказаний період лише 372 млн. грн. Крім цього, Президент вимагає 
ґрунтовного аналізу ситуації із зберіганням зерна, купленого Аграрним фондом. Витрати 
на вказані цілі досягають 500 млн. грн. в рік - це кошти, які можна використовувати на 
будівництво власних елеваторів.  
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
запобігання негативним наслідкам впливу кризи в агропромисловому комплексі". На 
засіданні члени Комітету зазначили, що законопроект (реєстр. №3353-2), на відміну від 
проекту внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. №3353), "носить системний 
характер та має комплексний підхід до подолання кризових явищ в агропромисловому 
комплексі України". Зокрема, проектом народних депутатів пропонується продовжити дію 
спеціальних режимів оподаткування сільгосппідприємств та сформувати Державний 
аграрний стабілізаційний фонд в обсязі не менше 10 млрд. гривень для забезпечення 
потреб агропромислового комплексу фінансовими та матеріально-технічними ресурсами. 
Законопроектом пропонується також збільшити бюджетне фінансування аграрного сектора 
в 2009 році та забезпечити першочергове кредитування банками сільгоспвиробників, 
підприємств переробної та харчової промисловості тощо. 
Зверталася увага на те, що Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку пропонує за результатами розгляду в першому читанні 
законопроект реєстр. №3353-2 прийняти за основу, а законопроект реєстр. №3353 
направити на доопрацювання. 
Кабінет Міністрів України пропонує змінити процедуру зміни цільового призначення 
земельних ділянок. Як повідомляє прес-служба Уряду, Кабінет Міністрів подав на розгляд 
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у Верховну Раду проект закону про внесення змін до статті 20 Земельного Кодексу 
України, який передбачає процедуру зміни цільового призначення земель. Законопроект 
розроблений з метою удосконалення правового регулювання земельних відносин в Україні 
і впровадження обов'язкового громадського обговорення проектів рішень про зміну 
цільового призначення земель і обліку результатів такого обговорення при ухваленні 
відповідних рішень.  
Станом на початок грудня Аграрний фонд України надав аграріям бюджетні позики на 
суму 295 млн. грн. під заставу біля 400 тис. тонн зерна. Про це 2 грудня в ході прямої 
телефонної лінії повідомив Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. Він також 
відзначив, що в обсязі зерна, пропонованого як застава, переважає кукурудза, якої куплено 
близько 252 тис. т.  
Міністр також нагадав, що до теперішнього часу Аграрний фонд купив на біржовому 
ринку 1,07 млн. т зерна на загальну суму 1,27 млрд. грн. 
Згідно останнім прогнозам, експерти Міжнародної ради по зерну (IGC) понизили обсяг 
світового споживання пшениці в 2008/09 МР на 1 млн. т - до 650 млн. т. Разом з тим, цей 
показник все ж на 6 млн. т вище торішнього (614 млн. т).  
Основною причиною зниження прогнозів експерти називають світову фінансову кризу. 
Зокрема, прогнозується скорочення споживання пшениці в країнах Азії і Центральної 
Африки, де наслідки кризи будуть найбільш відчутні. 
Не дивлячись на це, обсяг використання пшениці в кормових цілях в 2008/09 МР, по 
оцінках IGC, буде на 30 млн. т більше, ніж в минулому сезоні, і досягне рекордного рівня в 
119 млн. т. 
Як повідомляє ІА "АПК-ІНФОРМ", учасники українського зернового ринку протягом 
останніх двох тижнів відмітили, що зниження закупівельних і відпускних цін на пшеницю 
3 класу уповільнилося. Це обумовлене зменшенням обсягів закупівель зерна з боку 
внутрішніх переробників. За словами виробників муки, багато хто з них працює на раніше 
сформованому запасі зерна, а інші відчувають нестачу обігових коштів. 
Реагуючи на вимогу Антимонопольного комітету України, найкрупніші виробники 
соняшникової олії знизили оптово-відпускні ціни на власну продукцію, виготовлену із 
сировини цьогорічного врожаю. ТОВ “Кернел-Трейд” і ДП з ІІ “Сантрейд” – на 14% та 
ЗАТ „Пологівський олійно-екстракційний завод” – на 6,5%. Дану інформацію підтвердили 
результати перевірок органів Комітету. Як показав моніторинг, внаслідок зниження 
оптовими підприємствами відпускних цін відбулося зменшення вартості олії, яка 
реалізовується в роздріб, зокрема, під торговельними марками “Щедрий дар”, “Чумак 
золота”, “Олейна” та “Славія”. 
Аграрний фонд України починає закупівлі цукру з буряка врожаю 2008 р. до Державного 
продовольчого резерву. Нагадаємо, що, згідно Постанови КМУ №983 від 10 листопада 
п.р., Аграрний фонд здійснюватиме закупівлі цукру, що поставляється за квотою "А", по 
середньозвішених цінах, що склалися впродовж останніх трьох сесій на Аграрній біржі і 
сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, після узгодження з Мінагрополітики 
і Мінфіном обсягів фінансування на вказані цілі.  
У разі зниження середньозвішених цін до рівня встановленої мінімальної ціни, закупівлі 
цукру здійснюватимуться за мінімальною ціною. 
Українські цукрові заводи за станом на 1 грудня 2008 р. виробили 1,405 млн. т цукру з 
буряка урожаю 2008 р., що на 23,5% менше, ніж на аналогічну дату 2007 р. Як повідомили 
в Національній асоціації цукровиробників України "Укрцукор", підприємства галузі до 
вказаної дати переробили 11 млн. т цукрового буряка з прийнятих 12,23 млн. т.  На даний 
час буряк переробляють 29 українських цукрових підприємств, 41 завершили сезон. 
На міжнародному ринку продовольчого та фуражного зерна на даний період не 
спостерігається жодних імпульсів. Фінансова криза тримає під контролем і аграрні ринки. 
Знецінення гривні в Україні відображається на експорті. Ціни в доларах падають, але ціни 
в гривні можуть триматися на одному рівні. Дана тенденція ще підсилиться після 
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укладання нових експортних договорів трейдерами. В порівняні з минулим тижнем ціни 
на фуражне зерно не змінюються. Ціни на продовольчу пшеницю трохи піднялись. Разом з 
тим знецінення гривні має стабілізуючий вплив та сприяє експорту зерна. Інформація 
щодо російських субсидій на експорт справджується. Заплановані прямі субсидії, 
зниження портових та транспортних зборів, а також російські кредити країнам-
імпортерам. Запровадження даних заходів очікується в середині грудня. Оскільки дані 
заходи матимуть прямий негативний вплив на український експорт зерна, Уряд України 
також розробляє план заходів підтримки експорту. Зрозуміло, Україна не зможе 
запровадити прямі експортні субсидії, від застосування яких вона відмовилася при 
підписанні угоди щодо вступу до СОТ. Аналітики вважають, що наступного року буде 
менше посівних площ пшениці в Європі, а також спостерігатиметься низький рівень 
виробництва в ЄС, Росії та Україні. 
Олійні культури 
Ціни на міжнародних ринках олійних культур в Чикаго та Парижі продовжують 
знижуватися. Ситуація може покращитися лише навесні 2009 року. Міжнародні ринки сої 
недостатньо забезпечені. В Україні ціни на соняшник залишаються на низькому рівні. 
Ціни на соняшникову олію знижуються. Уряд України заніс соняшник до переліку 
інтервенційних продуктів 2009 року. На сьогодні ринок очікує політичних рішень щодо 
мінімальних цін та експортних квот. На європейських біржах ціни на соняшникову олію 
продовжують знижуватися. В Україні ціни на ріпак в гривні підвищуються. Це 
пояснюється, перш за все, високим експортом (більше, ніж 400000 т за місяць в 
листопаді), а також знеціненням гривні. Ціна на насіння ріпаку (EXW) в Україні піднялася 
до рівня 2100-2150 грн/т. Експортна ціна (СРТ) підвищилася до рівня 2300 грн/т. 
Наступного року аналітики очікують зниження виробництва ріпаку в Україні. Загалом 
зібрано 1,3 млн. га озимого ріпаку (минулий рік: 1,6 млн. га) 
 
З сайту: http://www.agribusiness.kiev.ua 
АНОНС 
11 грудня 2008 р. відбудеться конференція на тему: "Розвиток світового сільського 
господарства та його вплив на аграрну політику та агробізнес в Україні", яку організує 
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) спільно з Федеральним 
дослідним інститутом сільських територій, лісового та рибного господарства ім. Й.Х. фон 
Тюнера (VTI, Німеччина) та Німецькою аграрною спілкою (DLG) за підтримки 
Федерального міністерства лісового, сільського господарства та захисту прав споживачів 
(Німеччина) та Міністерства аграрної політики України.  
В ході проведення конференції організатори планують провести презентацію проекту agri 
benchmark в Україні по трьом напрямкам досліджень (виробництво товарних культур, 
яловичини та молока) та деяких результатів в інших країнах світу, а також присвятити 
значну увагу актуальним подіям в світовому та українському сільському господарстві, 
зокрема, розвитку світових продовольчих ринків та цін на споживчі товари в період 
нестабільності, ключовим факторам успішного аграрного бізнесу в Україні.   
 

 Сільський розвиток. 
 

3 грудня Президент України видав Указ, яким ввів в дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 7 листопада 2008 року "Про стан виконання заходів, 
спрямованих на нормалізацію умов життєдіяльності населення в місцевостях, які були 
оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації". Згідно зазначеного Рішення 
планується передбачити: 

у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" видатки 
на реалізацію заходів, спрямованих на нормалізацію умов життєдіяльності населення в 
місцевостях, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 
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року, а також на розробку технічної документації зон можливого затоплення внаслідок 
повеней і паводків;  

у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та у 
проектах законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки на реалізацію 
комплексних програм щодо захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських 
угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року; 
протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки; 
ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України;  протизсувних 
заходів на 2005 - 2014 роки; Державної програми "Ліси України" на 2002 - 2015 роки.  
2 грудня 2008 року відбулася пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України, яку 
провів Міністр аграрної політики України Мельник Юрій Федорович. За час роботи 
телефонної лінії до Мінагрополітики звернулось 12 громадян України з низки соціально-
економічних питань. 
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