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 СОТ та політика добросусідства 
 
В Міністерстві аграрної політики відбулася зустріч заступника Міністра аграрної політики 
Валентини Завалевської з представниками ізраїльської делегації, які представляли Центр 
міжнародного співробітництва в області розвитку сільського господарства (МАШАВ) при 
Міністерстві закордонних справ Держави Ізраїль. 
В ході зустрічі сторони обговорили питання щодо розвитку та поглиблення 
співробітництва, можливостей залучення ізраїльських інвестицій, розвитку науково-
технічного співробітництва, участі українських фахівців у Міжнародній 
сільськогосподарській виставці “Agritech Israel 09”, що відбудеться в Тель-Авіві 5-7 травня 
2009 року. 
За роки незалежності України понад 300 фахівців підвищили кваліфікацію на курсах 
«МАШАВ», де мали можливість ознайомитись з передовими агротехнологіями в 
молочному тваринництві, садівництві, зрошуванні, агробізнесі тощо. 
 
Прес-служба МінАП 
23-25 лютого українська делегація на чолі з міністром аграрної політики України Юрієм 
Мельником перебуває в Парижі, де проходить Міжнародна виставка сільськогосподарської 
техніки та тваринництва “SIMA 2009”. 
В рамках виставки проводитиметься День України з низкою заходів, що мають на меті 
ознайомити спеціалістів і відвідувачів виставки із сучасним аграрним виробництвом 
України.  
Міністр аграрної політики України й члени делегації зустрінуться з міністром сільського 
господарства та рибальства Франції, директором виставки SIMA, представниками 
французьких і міжнародних ділових кіл. Також члени української делегації візьмуть 
участь у засіданні круглого дискусійного столу: «Аграрний ринок України: перспективи 
розвитку, поле для інвестицій, платформа для спільних проектів», що проводиться 
організаторами виставки в партнерстві з Міністерством аграрної політики України. 
 
Прес-служба МінАП 
В Міністерстві аграрної політики відбулася зустріч заступника Міністра аграрної політики 
Олександра Шевченка з делегацією Федерального міністерства продовольства, сільського 
господарства та захисту прав споживачів Федеративної Республіки Німеччина (BMELV) .  
В рамках двосторонньої коопераційної програми BMELV здійснюються проекти, 
спрямовані на розвиток продовольчого сектора, сільського господарства та захист прав 
споживачів у країнах-партнерах. Метою проектів, здійснюваних шляхом ведення 
«аграрно-політичного діалогу» між BMELV та українськими спеціалістами, є розвиток 
співробітництва та обмін інформацією щодо ситуації в аграрній галузі. 
В ході зустрічі сторони обговорили питання щодо стимулювання використання 



відтворюваних ресурсів, проведення інформаційних семінарів, ідентифікації, розвитку та 
супроводження проектів із виробництва та використання екологічних відтворюваних 
ресурсів.  
 
Прес-служба МінАП 
В Міністерстві аграрної політики України сподіваються, що в поточному році Україна 
зможе почати експорт тваринницької продукції в Об'єднані Арабські Емірати і Саудівську 
Аравію. Існують домовленості про співробітництво ветеринарних служб обох країн щодо 
узгодження ветеринарних сертифікатів і деяких процедурних питань. Україна зацікавлена 
в експорті на ці ринки м'яса птиці і яловичини.  
По оцінках Міністра аграрної політики України, в поточному році експорт м'яса з України 
може скласти 30-50 тис. тонн. В 2008 році Україна експортувала м'ясо птиці до Казахстану, 
Китаю, країн Південно-східної Азії.  
 
http://economics.unian.net 
 

 Безпека харчових продуктів 
 

Міністр аграрної політики Юрій Мельник на розширеному засіданні колегії 
Держкомветмедицини розкритикував Державний комітет з ветеринарної медицини за 
бездіяльність відносно контролю якості імпортованого в Україну м'яса в 2008 році.  
За його словами, при значному збільшенні обсягу імпорту м'яса Держкомветмедицини 
практично не контролював його якість, втратив контроль над ситуацією на внутрішньому 
ринку з погляду боротьби з небезпечними захворюваннями, такими, наприклад, як лейкоз і 
туберкульоз. Також ветеринари не забезпечили процес ідентифікації тварин, що є 
головним у системі контролю якості.  
При цьому Міністр підкреслив, що на 2009 рік ставить перед Держкомветмедицини кілька 
завдань, які будуть контролюватися щоквартально. Так, повинен бути здійснений контроль 
стабільності епізоотичної ситуації, забезпечення ідентифікації тварин, максимальне 
сприяння експорту тваринницької продукції.  
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Президент Комісії по Європі Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), професор, доктор 
Ніколо Бєлєв відзначив високий рівень української ветеринарної медицини. На його думку, 
Україна зробила більше для МЕБ, чим більшість членів цієї організації.  
 
BIZ.liga.net 
Кабінет Міністрів затвердив порядок державної реєстрації продукції, що містить 
генетично модифіковані організми (ГМО). Тепер на територію країни не будуть 
допускатися продукти, у яких уміст ГМО перевищує 0,9%. Відповідно до постанови 
Уряду, усі ввезені в нашу країну продукти будуть проходити державну екологічну 
експертизу на кордоні. Це стосується як харчових продуктів, так і косметичних засобів і 
ліків. 
На думку фахівців, ГМО містять близько 30% харчових продуктів в Україні. Найчастіше 
зустрічається генетично модифікована соя (в 80% випадків). Поширені також 
модифіковані томати, кукурудза, рис, буряк. Ці продукти входять до складу ковбас, 
консервів, хлібобулочних виробів, шоколаду, кондитерських виробів. 
ДОВІДКА: 
У цей час на територію України заборонений лише ввіз дитячого харчування, що містить 
модифіковані організми. У країнах Європи за останній рік рівень дозволеного вмісту ГМО 
в продуктах був знижений з 0,9% до 0,5%.  
 

 2



http://www.agroua.net 
Україна заборонила імпорт продукції птахівництва з Вандеї (Франція). Заборона була 
введена після отримання офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро 
(МЕБ) про реєстрацію на території Вандеї захворювання птиці нізькопатогенним грипом.  
Так, зокрема, було заборонено ввезення птиці, сировини і продукції з неї. 
 
BIZ.liga.net 
 

 Ринкова інфраструктура 
 
Президент скористався правом вето й повернув у парламент зі своїми пропозиціями для 
повторного розгляду Закон N 922-VI "Про внесення змін у деякі закони України щодо 
запобігання негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на розвиток 
агропромислового комплексу". 
На думку В.Ющенко, окремі положення документа, які стосуються порядку здійснення 
Нацбанком підтримки ліквідності комерційних банків, якими видані кредити 
сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування 
(у тому числі, надання стабілізаційного кредиту), та встановлення заборони на продаж 
земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року й розширення переліку 
видів земель, на які вона поширюється, суперечать Конституції України, а також законам, 
що є базовими у відповідних сферах.  
 
http://news.liga.net/news/ 
Кабінет Міністрів України своєю постановою дозволив Аграрному фонду здійснювати 
форвардні закупівлі продовольчого зерна врожаю 2008 року в поточному маркетинговому 
періоді в установленому порядку для формування державного продовольчого резерву по 
среднезваженим цінам, які склалися впродовж останніх трьох торгових сесій на Аграрній 
біржі й сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, але не вище встановленої 
мінімальної ціни на продовольче зерно. 
 
http://economics.unian.net/ 
Банки пролонгували 35% кредитів підприємствам агропромислового комплексу від 
заявленої суми. Фактично пролонговані кредити на 1,430 млрд. грн., при цьому 
пролонгації вимагають кредити на 4,035 млрд. грн. 
 
http://economics.unian.net/ 
Національний банк обіцяє залишити без рефінансування ті банки, які погоджуються 
продовжувати кредити аграріям лише за умови підвищення відсоткової ставки.  
З жовтня 2008 року Нацбанк дозволив комерційним банкам пролонгувати до жовтня 2009 
року кредити для аграріїв без пониження класу позичальника й додаткової застави.  
 
ЛiгаБiзнесІнформ 
 

 Сільський розвиток 
 
Концерн «Укрспирт» почав промислове виробництво біопального. Державне підприємство 
“Лохвицький спиртовий комбінат” виробляє за добу вже 80 тонн  пального Біо-100. Пальне 
на 60% складається з відновлюваної сировини. Його висока якість і характеристики 
відповідають суворим стандартам екологічної безпеки Євро-4. Пальне Біо-100 має 
детонаційну стійкість вищу, ніж будь-який стандартний бензин, виготовлений з нафти, та 
має екологічні переваги. Низький уміст сірки в сировині забезпечує низький уміст сірки в 
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пальному. За вмістом бензолу пальне Біо-100 має показники на рівні вимог європейських 
стандартів. Уся продукція Лохвицького спиртового комбінату реалізується на українських 
АЗС під власною маркою. 
Концерн «Укрспирт» розглядає цей експеримент із виробництва біопального на 
Лохвицькому спиртовому комбінаті як такий, що дає змогу провести перевірку всіх етапів 
виробництва і реалізації альтернативного пального. Уже найближчим часом у програму 
виробництва біопалива буде підключено ще 5 заводів. Найсучасніше устаткування з 
абсолютування спирту на цих заводах споруджене в рамках співпраці концерну 
«Укрспирт» і НВП “Техінсервіс”. Завдяки цьому, Концерн «Укрспирт» володіє 
можливостями для виробництва 200 тис. тонн біопального. 
 
www.unian.net 
Уряд України за лютий і березень з Аграрного фонду виділить майже 3,5 млрд. гривень на 
потреби агропромислового сектору. За домовленістю із Кременчуцьким НПЗ, аграрії 
можуть замість цих коштів отримати дизельне пальне за спеціальною ціною 4,2 тис. за 
тонну для проведення посівної кампанії. 
 
Управління у зв'язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України 
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