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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 

15 січня – 21 січня 2009 року 
 

 СОТ та політика добросусідства 
 
В результаті скоординованої роботи Представництва України при Євросоюзі, Державним 
комітетом ветеринарної медицини України вжиті ефективні заходи по диверсифікації 
експорту продукції тваринництва в країни-члени ЄС. Про це заявив голова 
Держкомветмедицини України Григорій Іванов по поверненню із щорічної Міжнародної 
виставки-ярмарку "Зелений тиждень". 
 
ЛігабiзнесIнформ 
 

 Безпека харчових продуктів 
 

АНОНС  
24-27 лютого в Києві відбудеться міжнародна виставка виробників та постачальників 
продуктів харчування та напоїв «Прод Експо Україна».«Прод Экспо Украина 2009». 
Традиційно вона проводитиметься у форматі єдиного масштабного форуму  одночасно з 
міжнародними виставками «Пак Експо 2009» та  «ПродТехМаш 2009», що надає 
можливість для ділового спілкування представників харчової, переробної та пакувальної 
галузей.  
 
http://prodexpo.kiev.ua/  
Важливим етапом співробітництва у сфері сільського господарства у рамках реалізації 
відповідних положень плану дій Україна-ЄС щодо реформування системи ветеринарного, 
санітарного та фітосанітарного контролю, адаптації відповідного законодавства до 
законодавства ЄС та правил СОТ, стало досягнення домовленостей щодо підписання з 
Європейською Комісією угоди про співробітництво у сфері ветеринарії. Питання може 
бути подано окремою частиною в документі про створення зони вільної торгівлі з ЄС, про 
що зараз тривають переговори.  
Державною службою ветеринарної медицини розроблено проект Угоди між 
Міністерством аграрної політики України і Генеральним Директоратом Європейської 
Комісії з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів (ГД «САНКО») про 
співробітництво у сфері ветеринарії, а також виконання санітарних заходів стосовно 
захисту життя та здоров’я людей та тварин, пов’язаних з торгівлею живими тваринами та 
харчовими продуктами тваринного походження, який передбачає запровадження 
відповідних ветеринарно-санітарних заходів для сприяння торгівлі живими тваринами та 
харчовими продуктами тваринного походження між ЄС та Україною. 
 
джерело: Державний комітет ветеринарної медицини України 



 
 Ринкова інфраструктура 

 
АНОНС  
З 4 по 6 лютого 2009 року відбудеться V міжнародна виставка рентабельного 
високоефективного сільського господарства, яка є найбільшою зимовою 
сільськогосподарською виставкою в Україні. Вона охоплює усі сфери сільського 
господарства та проходить за підтримки Міністерства аграрної політики України, 
Федерального Міністерства економіки Німеччини та Уряду Франції. В рамках виставки 
пройде Круглий стіл: «Формування сприятливої системи земельних відносин як 
передумова розвитку українського села», організатором якого виступила Українська 
аграрна конфедерація.  
Основні питання Круглого столу: 
• Перспективи розвитку земельних відносин в Україні 
• Стан ринку земель сільськогосподарського призначення, та підготовка пропозицій щодо 
забезпчення інтересів землевласників та землекористувачів 
• Подальший розвиток системи орендних відносин та ринку землі 
• Специфіка українського законодавства та шляхи вирішення суперечливих питань. 
 
http://www.agroconf.org 
Відповідно до попередніх розрахунків балансу молока й молочних продуктів в Україні на 
2009 календарний рік, як і раніше буде спостерігатися надвиробництво молока. Так, у 
середньому виробництво молочних продуктів, включаючи рідке молоко, на 62,3% 
перевищує внутрішнє споживання. Про це свідчать дані аналітичного агентства 
"Agriculture". Але, з іншого боку, в Україні відчувається гостра недостача якісного сирого 
молока від організованого бізнесу. Експерти ангенства відзначають, що скасування 
дотацій господарствам населення на виробництво молока й введення додаткових субсидій 
юридичним особам - виробникам молока через перерозподіл ПДВ буде мати позитивні 
наслідки в цілому для молочної галузі.  
 
РБК – Україна 
У 2008 році підприємства агропромислового комплексу України залучили в 1,5 рази 
більше кредитів, чим в 2007 році. Торік із загального обсягу залучених кредитів у 17 млрд. 
292 млн. грн. короткострокові кредити  склали 8,215 млрд. грн., середньострокові - 6,068 
млрд. грн. і довгострокові - 3,009 млрд. грн.  
При цьому із зазначеного обсягу пільгові кредити склали 11 млрд. 766 млн. грн., зокрема, 
короткострокові - 6,056 млрд. грн., середньострокові - 4,125 млрд. грн. і довгострокові - 
1,583 млрд. грн.  
У той же час, у 2008 році обслуговувалося 6,272 млрд. грн. перехідних кредитів.  
 
УНІАН 
В Україні в 2008 році виробництво цукру-піску, отриманого з бурякового цукру-сирцю, 
знизилося на 15,8% - до 1 млн. 572 тис. тонн.  
 
постійна адреса статті: http://economics.unian.net/rus/detail/3263 
Україна в 2008 році скоротила виробництво кисломолочних продуктів на 0,6% - до 529 
тис.тон; хлібобулочних виробів на 1,8% - до 1,9 млн.тон; молока на 5,8% - до 797 тис.тон; 
соняшникового масла на 16,4% - до 1,8 млн.тон; вершкового масла на 15,4% - до 84,6 тис. 
тон.; спредів на 3,5% - до 79,7 тис.тон.  
В Україні в 2008 році виробництво  ковбас виросло на 0,7% - до 322 тис. тон.  
 
Держкомстат  
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 Сільський розвиток 

 
Фінансування видатків Міністерства аграрної політики з державного бюджету в 2009 році 
скоротиться на 44% до 6,37 млрд. грн, що суттєво обмежить можливості для фінансування 
програм підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Аналіз структури 
запланованих бюджетних видатків на 2009 рік (додаток 3 до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2009 рік") свідчить, що основні обсяги фінансування буде 
сфокусовано на управлінні, фінансуванні освітніх та наукових установ а також заходів з 
контролю якості і безпеки продукції. В той же час, фінансування заходів з безпосередньої 
підтримки сільгоспвиробників в порівнянні із 2008 роком скоротиться втричі – з 6,1 до 2 
млрд. грн.  
КОМЕНТАР. 
На підтримку дорадчих служб, які безпосередньо підтримують сільськогосподарських 
таваровиробників всіх категорій власності,  у бюджеті 2009 року передбачається тільки 1,0 
млн.грн. 
 
http://agribusiness.kiev.ua 
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