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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
12 – 18 лютого 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко запропонувала представникам японського бізнесу 
виробляти в Україні екологічно чисту сільгосппродукцію. Про це вона заявила, 
відкриваючи зустріч із представниками ділових кіл Японії. Зокрема, глава Уряду звернула 
увагу на те, що Японія імпортує більше 60% сільгосппродукції й продуктів харчування, та 
підкреслила, що серед пріоритетів співробітництва вона бачить надання можливості 
японським корпораціям вирощувати, у тому числі, екологічно чисту продукцію для 
споживання в Японії й в інших країнах. 
Нагадуємо, на сьогоднішній день в Україні в першому читанні прийнятий проект закону 
"Про органічне виробництво" N3446 від 5 квітня 2007 року. 
Орієнтовно, обсяг українського ринку по виробництву органічних сільгоспкультур 
становить менше 1% від усього обсягу внутрішнього агроринку. 
 
ЛІГАБізнесІнформ 
Іноземні інвестори зацікавлені в розробці установок, які виробляли б біопаливо. Про це в 
ході спеціального засідання Кабміну заявив Міністр аграрної політики Юрій Мельник. 
За його словами, Міністерство аграрної політики тривалий час співпрацює з потенційними 
інвесторами. Зокрема, компанії, які виявили зацікавленість у розробці біогазу, - це 
компанії з Німеччини й Нідерландів. Він повідомив, що є іноземна компанія, яка готова 
інвестувати в розробку альтернативних джерел енергії в Україні близько 22 млн. євро. 
"Проте із-за неврегульованості нормативної бази, на жаль, жодне наше 
сільськогосподарське  підприємство, яке має біоустановку, не має права поставляти в 
мережу електроенергію", - відзначив він. 
 
РБК-Україна 
 

 Безпека харчових продуктів 
 
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наполягає на повторному розгляді парламентом проекту 
Закону щодо вирішення проблемних питань хлібопекарської галузі. Про це вона заявила 
на брифінгу 16.02.2009 р. 
Нагадаємо, 16 грудня 2008 року в парламенті був зареєстрований законопроект "Про 
хлібопечення в Україні". Проектом пропонується з метою створення сприятливих 
правових і організаційних основ для нормального розвитку і функціонування підприємств 
хлібопекарської галузі, забезпечення якості і безпеки хліба і хлібопродуктів, розширення 
їх асортименту і покращення харчового раціону населення  встановити вимоги до 
виробників хліба і хлібобулочних виробів, які, зокрема, передбачають їх атестацію, 
визначення їх прав і обов'язків. 



 
www.kmu.gov.ua 
Україна може одержати право експорту м'яса й молочної продукції в країни Євросоюзу до 
кінця поточного року. Про це повідомив голова Державного комітету ветеринарної 
медицини України Петро Вербицький. За його словами, відкриття зовнішніх ринків для 
української продукції - це пріоритет діяльності Міністерства аграрної політики України та 
Державного комітету ветеринарної медицини. Україна максимально гармонізує 
законодавство з вимогами ЄС і СОТ та вже може експортувати на європейські ринки мед, 
рибу, харчове яйце. На поточному тижні очікується приїзд в Україну президента Комісії по 
Європі Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) Миколи Бєлєва. Під час його візиту буде 
вестися розмова щодо експорту м'яса птиці, свиней і великої рогатої худоби, розглядатися 
питання сприяння комісії МЕБ у акредитації в цілому ветеринарної служби України за 
європейськими вимогами і просування нашої продукції на європейський ринок.  
Голова Державного комітету ветеринарної медицини України відзначив, що по молочній 
продукції також є позитивні зрушення. П.Вербицький повідомив, що акредитація 
українських установ державної ветмедицини відбувається відповідно до європейських 
вимог. На сьогодні близько 10 держлабораторій уже акредитовані. 
 
http://www.ubr.ua  
Міністерство аграрної політики України пропонує встановити в 2009 р. бюджетну дотацію 
за екологічно чисте молоко у розмірі 500 грн./т. Про це говориться у проекті постанови 
Кабміну, розробленним відомством. Документом також пропонується встановити 
спеціальні дотації за приріст поголів'я корів молочного, м'ясного й комбінованого 
напрямку в розмірі до 3000 грн. за голову, а також за куплених племінних корів - до 3000 
грн. за голову. Крім того, за приріст поголів'я корів м'ясного напряму племінним заводам 
пропонується встановити розмір дотації 1400 грн. за голову, племінним репродукторам - 
до 700 грн. за голову, товарним господарствам - до 450 грн. за голову. 
Крім того, в 2009 р. Міністерство аграрної політики пропонує виплачувати дотацію в 
розмірі до 5 грн./кг за реалізацію овчини переробним підприємствам і за наявність 
племінних бджолосемей - до 15 грн. за бджолосім'ю, за приріст і наявність поголів'я овець 
- до 60 грн. за голову. 
 
УНІАН 
 

 Ринкова інфраструктура 
 
Питома вага особистих селянських та фермерських господарств у виробництві аграрної 
продукції за минулий рік склала 54% від усього виробництва. Про це повідомив Міністр 
аграрної політики Юрій Мельник. Він відзначив, що в окремих галузях сільського 
господарства малі господарства практично на 100% виробляють аграрну продукцію. 
Зокрема, торік 98% картоплі було вирощено в невеликих по розмірах, особистих 
селянських та фермерських господарствах, 88% овочів, 21% зерна, 14% цукрового буряку, 
понад 50% м'яса, 72% молока.  
Міністр аграрної політики наголосив, що відсутність належної системи надання послуг, в 
т.ч., в частині збуту сільськогосподарської продукції не дає можливості селянам отримати 
реальну ринкову ціну за свою продукцію.  
 
www.kmu.gov.ua 
Станом на 11 лютого українські сільгоспвиробники викупили 189 тис. тонн (у фізичній 
вазі) мінеральних добрив на вітчизняних хімічних підприємствах, що складає 50% від 
заявлених Мінагрополітики України обcягів постачань агрохімікатів.  
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ЛігаБізнесІнформ  
Підприємства масложирової галузі України в 2008-2009 маркетинговому році переробили 
1,05 млн. т соняшнику. Урожай соняшнику в 2008 р. склав 6,5 млн. т, а сумарна потужність 
підприємств галузі дозволяє щорічно переробляти 7,25 млн. т. За вказаний період було 
експортовано 800 тис. т соняшнику, при цьому його перехідні запаси на початок нового 
маркетингового року (1 вересня) склали 2,5 млн. т. 
 
РБК-Україна 
Сільгоспвиробники викуплять 700-750 тис. т аміачної селітри для весняно-польових робіт 
в українських хімпідприємствах. Компанії погодилися купувати в хіміків мінеральні 
добрива по цінах, які дозволять заводам працювати з рентабельністю до 9% навіть в 
умовах зростання ціни на газ, яке відбулося на 30%.  
Проте після закінчення посівної хімпідприємства будуть вимушені працювати на межі 
рентабельності, уважають експерти. 
 
"Комерсант-Україна" 
Загальне виробництво продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств за 
січень 2009 р. порівняно із січнем 2008 р. виросло на 0,5%, у т.ч. на сільськогосподарських 
підприємствах - на 7,6%, у господарствах населення - скоротилося на 4,3%.  
 
Джерело: Держкомстат. 
 

 Сільський розвиток 
 
АНОНС 
Найближчим часом відбудеться нарада за участі Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, 
присвячена питанню комплексного розвитку сільських територій. Передбачається, що в 
нараді з обговорення проблем сільської місцевості та шляхів їх вирішення прийме участь 
широке коло науковців, представників органів державної та місцевої влади.  
Уряд ухвалив Постанову „Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 
р.”, Розпорядження „Про організаційні заходи щодо сприяння розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації” і законопроект „Про внесення змін до 
деяких законів України щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів”. При цьому Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко наголосила на необхідності 
провести через профільний комітет у Верховній Раді даний пакет документів уже цього 
тижня, а наступного - винести на розгляд парламенту як першочерговий. 
Водночас Керівник Уряду доручила Міністерству аграрної політики через два тижні 
підготувати Програму розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а 
також її фінансове обґрунтування. 
 
www.kmu.gov.ua 
Завдяки сировинній базі Україна має могутній потенціал по виробництву біогазу. У 
промисловому тваринництві виробництво біогазу по оцінках експертів можна довести до 
2,5 млрд. куб. м щорічно, а в цілому по Україні потенціал виробництва біогазу за рахунок 
переробки відходів тваринництва, рослинництва, продуктів підприємств харчової і 
промислової галузі, твердих побутових відходів може складати щонайменше 21 млрд. куб. 
м  біогазу. Про це в ході засідання Уряду заявив Міністр аграрної політики Юрій Мельник. 
 
РБК-Україна 
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