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СОТ та політика добросусідства
Українська делегація на чолі з першим заступником міністра аграрної політики України
Юрієм Лузаном виїхала до Республіки Таджикистан (м. Душанбе). Протягом трьох днів
відбудеться ряд зустрічей українських фахівців з керівництвом агропромислового
комплексу республіки для вирішення питань аграрного співробітництва.
Зокрема, обговорюватимуться питання збільшення поставок української сільгосппродукції
на ринок Таджикистану (борошно, олія, зернові тощо) та налагодження співробітництва в
сфері насінництва й картоплярства. Також під час переговорів йтиметься про ймовірність
поставок української сільгосптехніки до республіки та деякі аспекти співробітництва у
сфері тваринництва (поставки племінних генетичних ресурсів).
Прес-служба МінАП
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«Центрдержродючість», за підтримки Міністерства аграрної політики України, відбувся
науково-практичний семінар «Удосконалення мережі моніторингу ґрунтів та оцінки
ризиків» в рамках міжурядового проекту «Гармонізація національних стандартів щодо
моніторингу стану земель відповідно до вимог ЄС, включаючи розширення списку
параметрів (фізичних, хімічних, мікробіологічних) і забезпечення ефективних показників
якості ґрунтів». Навчання відбулося за участю експертів з моніторингу ґрунтів Королівства
Нідерланди.
Представники голландської сторони ознайомили учасників семінару з європейськими
нововведеннями: підготовкою до прийняття директиви Європейського парламенту та Ради
відносно створення рамок для захисту ґрунтів «Директива структури ґрунтів». Вона
спрямована на захист і збереження можливості ґрунтів виконувати природні, економічні,
соціальні та культурні функції.
Експерти з моніторингу ґрунтів Королівства Нідерланди залишились задоволеними
моніторингом якості ґрунтів в Україні, підкресливши, що він повністю відповідає
майбутній європейській директиві.
Під час навчання також обговорено напрямки подальшої співпраці урядів Голландії та
України щодо охорони ґрунтів, зокрема стосовно контролю вмісту в ґрунтах залишків
агрохімікатів, важких металів і радіонуклідів, зміни ґрунтотворних процесів та інше.
Прес-служба МінАП



Безпека харчових продуктів
Кабінет Міністрів України дозволив використання добавки "бітрікс" на українських
спиртзаводах. Зазначена добавка призначена для виробництва технічного спирту з

харчового й прийнята в більшості країн, у тому числі ЄС.
РБК-Україна
Державний комітет ветеринарної медицини залишився без керівника. Кабінет Міністрів
звільнив Григорія Іванова від посади глави Державного комітету ветеринарної медицини.
Відповідне розпорядження N 45-р підписала Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
www.liga.net



Ринкова інфраструктура
Кабінет Міністрів виключив вилов і розведення делікатесних морепродуктів і
земноводних з видів господарсікої діяльності, які підлягають пільговому
оподатковуванню.
РБК-Україна
За ІІ півріччя 2008 року експорт зернових з України склав 13 млн. т. Крім того, за 20 днів
нового року простежується позитивна динаміка експорту зерна: зернотрейдери продали за
кордон 800 тис. т зернових (крім ріпаку). Про це йшлося на нараді із зернотрейдерами й
представниками громадських організацій аграрного профілю в Міністерстві аграрної
політики України.
www.liga.net
В 2008 році Україна виробила в цілому 53 млн. 264 тис. т зернових, що на 81,8% більше в
порівнянні з 2007 роком. Цукрового буряку було вироблено 13 млн.724 тис. т (мінус
19,2%), насіння соняшнику - 6 млн. 520 тис. т (плюс 56,2%), картоплі - 19 млн. 545 тис. т
(плюс 2,3%), овочів відкритого й закритого ґрунту - 7 млн. 964 тис. т (плюс 16,5%). Про це
свідчать дані Державного комітету статистики України.
www.liga.net
Експорт зерна з України в січні 2009 року складе близько 1,6 млн. т. За січень буде
експортовано більше 700 тис. т пшениці (при середніх щомісячних темпах експорту за
попередніх 6 місяців на рівні 1,1 млн. т), в основному фуражної, більше 600 тис. т
кукурудзи, близько 300 тис. т ячменя, крім того, більше 200 тис. т олійних культур, з них
більше 60 тис. т насіння соняшнику (або 40% від обсягу, експортованого з початку
маркетингового року).
http://www.agroconf.org/
За інформацією Держкомстату України, в 2008 р. індекс споживчих цін (індекс інфляції)
склав 122,3% (в 2007 р. - 116,6%). Продукти харчування й безалкогольні напої
подорожчали на 24,5%. Найбільше (в 1,9 рази) виросли ціни на сало. На 37,8%
подорожчали фрукти, у тому числі банани - на 53,0%, яблука - на 27,4%, цитрусові - на
24,8%. На 34% підвищилися ціни на м'ясо й м'ясопродукти, у тому числі свинину - на
48,1%, яловичину - на 43,8%, птаха - на 21,7%. На 26,6-28,8% зросли в ціні яйця, хліб і
хлібопродукти, риба й рибопродукти.
РБК-Україна



Сільський розвиток
На проведення весняно-посівної кампанії необхідно близько 10 млрд. грн. Про це на
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нараді із представниками місцевої виконавчої влади по питанням АПК заявила
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона вважає, за рахунок пожвавлення на
аграрному ринку й підвищення цін на зерно можна виручити 2-2,5 млрд.грн.
Також для зернової кампанії будуть притягнуті кошти із місцевих бюджетів, а також
Аграрного Фонду.
www.liga.net
Потреби сільгоспвиробників у мінеральних добривах для проведення весняно-посівної
кампанії становлять 775 тис. т, у засобах захисту рослин - 19 тис. т, у дизельному паливі 600 тис. т, у бензині - 200 тис. т.
http://economics.unian.net/
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