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 СОТ та політика добросусідства 

 
АНОНС 
26 березня Міністерство аграрної політики України проводитиме чергове засідання 
робочої підгрупи за напрямком «Сільськогосподарський сектор». Зустріч буде присвячена 
обговоренню напрямків подальшого співробітництва  з міжнародними донорами у сфері 
залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс України. 
 
Прес-служба МінАП 
АНОНС 
XXІ Міжнародна виставка-ярмарок "АГРО - 2009" відбудеться з 11 по 14 червня 2009 року 
одразу на двох майданчиках - на територіях Національного комплексу «Експоцентр 
України» та виставкового комплексу «Чубинське». 
Організаторами виставки є Міністерство аграрної політики України, Міністерство 
промислової політики України, Українська академія аграрних наук. 
10 червня 2009 року відбудеться урочисте відкриття виставки, у рамках якого заплановано 
проведення Аграрного форуму України за участю керівництва держави, міністрів 
сільського господарства іноземних країн, представників ділових кіл. 
У рамках “Агро-2009” планується проведення ряду спеціалізованих тематичних виставок, 
наукових конференцій, майстер-класів, тощо. 
 
Прес-служба МінАП 
Українська делегація на чолі з Міністром аграрної політики України Юрієм Мельником, 
яка зараз перебуває з офіційним візитом у Єгипті, обговорить можливість постачання 
українських зернових (особливо пшениці й кукурудзи), а також української яловичини й 
сухого молока до Єгипту.  
Офіційна програма візиту включає зустрічі з Міністром сільського господарства Єгипту 
Аміном Абазой і Міністром міжнародного співробітництва пані Файза Абульнага. Крім 
того, у рамках візиту планується підписати ряд міжурядових угод про фітосанітарні норми 
й впровадження прогресивних технологій в аграрний сектор. 
 
ЛігаБізнесІнформ 
У зв'язку з економічною кризою в Кременчуці (Полтавська область) скасована ХІІ 
Міжнародна універсальна виставка-ярмарок «Чумацький шлях», яка традиційно 
проходить у місті в кінці квітня. 
Довідка 
Традиційно в кінці квітня в Кременчуці проходить Міжнародна  виставка-ярмарок 
"Чумацький шлях". У рамках виставки проходять форум «Крок у європейському 
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напрямку», а також ряд семінарів і «круглих столів» за участю провідних фахівців 
Українийі зарубіжних країн. 
 
http://economics.unian.net/ 
 

 Безпека харчових продуктів 
 
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) 
зареєстровано захворювання птиці на високопатогенний грип на адміністративній 
території Федеративної Республіки Німеччини (у Баварії). 
У зв'язку з вищевикладеним, забороняється ввезення з вищевказаної адміністративної 
території Федеративної Республіки Німеччини на територію України птиці, сировини та 
продукції з неї. 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про 
Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишкових 
кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, 
продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних 
ветеринарній службі, на 2009 - 2014 роки”. 
У програмі передбачається забезпечення державних лабораторій ветеринарної медицини 
високочутливим обладнанням, витратними та референс-матеріалами тощо для проведення 
моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у 
живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових 
продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, відповідно до директиви 96/23 ЄС. 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 2436 "Про внесення змін до деяких законів 
України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про державну систему біобезпеки при 
створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих 
організмів". 
Метою закону є приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про 
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і 
використанні генетично модифікованих організмів". Закон, зокрема, уточнює компетенцію 
спеціально вповноважених органів державного регулювання в сфері охорони 
навколишнього природного середовища й використання природних ресурсів у питаннях 
біологічної й генетичної безпеки. У ньому визначені заходи щодо охорони навколишнього 
середовища під час взаємодії із продуктами біотехнологій, установлена відповідальність 
за порушення природоохоронних вимог при взаємодії з генетично модифікованими 
організмами. 
Законодавчим актом також передбачене включення в об'єкти екологічної експертизи 
генетично модифікованих організмів, віднесення генетично-інженерної діяльності в 
замкнутій системі до видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, і т.п. 
 
РБК-Україна 
У Харківській області, поблизу мст. Краснопавлівка, на березі й у прибережній зоні 
Краснопавлівського водосховища виявлено близько 500 загиблих диких перелітних 
гусаків. Як повідомляє прес-служба МНС України, інформація про це надійшла у 
відомство 22 березня. Попереднім лабораторним дослідженням пташиний грип не 
виявлений, кінцеві результати досліджень планується отримати найближчим часом.  
 
РБК-Україна 
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 Ринкова інфраструктура 

 
АНОНС 
Інститут Адама Сміта проводить 31 березня – 1 квітня 2009 року інавгураційний конгрес 
«АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ», у рамках якого будуть розглянуті найбільш перспективні 
напрямки аграрного сектору, законодавче регулювання та питання, пов'язанні з 
фінансуванням агропроектів/компаній, збільшенням капіталізації, стратегіями росту й 
збільшення рентабельності.  
Конгрес – це також платформа для дискусій для керівників та власників аграрних 
компаній, представників держави, іноземних і українських інвесторів, експортерів і 
імпортерів сільськогосподарської продукції, виробників і постачальників техніки, добрив, 
насіння та інших гравців АПК України й зарубіжжя.   
 
http://www.adamsmithconferences.com/  
Україна в січні-лютому 2009 року експортувала 8,5 тис. тон цукру, що приблизно 
відповідає обсягу експорту цукру за весь 2008 рік. В основному, експорт здійснюється до 
Казахстану й Узбекистану. Активізація експорту обумовлена зростанням курсу долара по 
відношенню до гривні, завдяки чому український цукор став одним із найдешевших у 
світі. 
 
http://economics.unian.net/ 
За січень-лютий 2009 року загальний обсяг реалізації сільськогосподарської продукції, 
виробленої аграрними підприємствами, у порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року збільшився на 53%, зокрема, продукції рослинництва - в 2,9 рази, продукції 
тваринництва - зменшився на 1%.  
Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за перші два місяці 
2009 р. зменшилися на 24% в порівнянні з відповідним періодом 2008 р. Ціни на 
продукцію рослинництва знизилися на 43%, а тваринництва - зросли на 13%. 
 
www.liga.net 
Національний банк рефінансуватиме банки, що кредитують аграріїв. Правління НБУ 
вирішило виділити 1 млрд. грн. "Райффайзен Банк Аваль" на рефінансування, що займає 
більше 40% сегменту агрокредитування. У "Райффайзен Банк Аваль" підтвердили 
інформацію про цільове рефінансування.  
 
"Комерсант-Україна", РБК-Україна 
 

 Сільський розвиток 
 
Міністерство аграрної політики України затвердило своїм наказом (№ 39/05) Довідник 
соціальних стандартів, нормативів, вимог і обмежень  для сільської місцевості. 
 
www.minagro.gov.ua 
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