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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
26 березня – 1 квітня 2009 р. 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Україна може бути одним із найбільших експортерів екологічно чистої 
сільськогосподарської продукції до Японії. Про це заявила Прем'єр-міністр Юлія 
Тимошенко під час прес-конференції за результатами свого візиту до Японії.  
За її словами, українська і японська сторони досягли домовленості щодо активізації 
двосторонньої співпраці в агропромисловому комплексі, зокрема, вироблення екологічно 
чистої харчової продукції. За словами Ю.Тимошенко, Японія імпортує 60% продуктів 
харчування. 
 
РБК-Україна 
У ході роботи міжнародної Зернової конференції в Єгипті єгипетські імпортери 
продемонстрували чималий інтерес до закупівель української кукурудзи. З початку роботи 
конференції вже підписано декілька крупних контрактів на постачання зерна до Єгипту.  
Нагадаємо, що в поточному сезоні українська кукурудза на єгипетському ринку зіткнулася 
з конкуренцією з боку російського зерна. За даними статистики, з жовтня 2008 р. по лютий 
2009 р. до Єгипту було експортовано більше 444 тис. тон кукурудзи з України. Експорт 
російської кукурудзи до Єгипту за аналогічний період склав 237,6 тис. тон. 
 
АПК-ІНФОРМ 
У Києві розпочав свою роботу дводенний Перший міжнародний Конгрес «Агробізнес 
України».  На Конгресі розглядаються перспективи розвитку, проблеми та потенціал 
сільського господарства України; окреслюються сценарії розвитку українських аграрних 
компаній та агропромислового сектору в цілому у 2009-2010 рр.; обговорюються стратегії 
управління ризиками в агросекторі та розвиток систем аграрного страхування; 
розглядаються проблеми залучення капіталу та фінансування агрокомпаній в умовах 
глобальної кризи та багато інших питань. 
 Серед учасників Конгресу – вітчизняні та закордонні експерти, державні діячі, керівники 
галузевих асоціацій, засновники та генеральні директори великих аграрних підприємств 
тощо.  
 
http://www.agroua.net/news/ 
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує в 2009 р. профінансувати 
розвиток агропромислового комплексу України на суму EUR 220 млн. Кошти будуть 
направлені на розвиток виробництва соняшнику й соняшникової олії, зернових, молочної 
продукції й роздрібної торгівлі. 
Загальний обсяг діяльності ЄБРР в Україні на початок 2009 р. склав EUR 4,1 млрд. у 
рамках 170 проектів. При цьому, у 2008 р. обсяг інвестицій банку виріс на 29,1% в 
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порівнянні з 2007 р. 
 
Інтерфакс-Україна 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
В Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи завершено дослідження патматеріалу (шматочки печінки, селезінки, 
легенів, головного мозку тощо) від трупів диких гусей, які загинули 22 березня 2009 року 
навколо Князівського водосховища в Харківській області. Дослідження проводилися на 
наявність збудника грипу птиці, а вміст шлунків підлягав хіміко-токсикологічному 
дослідженню.  
За результатами досліджень патматеріалу к-ДНК вірусу пташиного грипу не виявлено. За 
хіміко-токсикологічними дослідженнями вмісту шлунків на наявність токсичних елементів 
установлено перевищення в десять разів допустимої норми кількості цинку та заліза, що 
потрапили до організму птиці в результаті поїдання зерна протравленої перед посівом 
кукурудзи.  
 
http://www.vet.gov.ua/
М'ясо-молочні підприємства Гомельської області (Білорусь) перевірятиме українська 
ветеринарна служба. Інспектуванню підлягають 3 м'ясокомбінати та 12 молочних заводів. 
У результаті буде визначено перелік переробних підприємств, які одержать право 
поставляти свою продукцію в Україну. Проведення подібних інспекцій - загальноприйнята 
світова практика по здійсненню державного ветеринарно-санітарного контролю й нагляду 
за якістю ввезених у країну продуктів харчування.  
 
Довідка:  
Поставки м'ясо-молочної продукції в Україну підприємства Гомельської області почали в 
січні 2009 року.  Найбільш затребуваним на ринку України є вершкове масло. У березні, 
наприклад, щотижня відвантажувалося з молокозаводів Гомельської області до 100 тон 
цього продукту. 
 
http://invest.gomel-region.by/ 
Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп) ініціював 
затвердження Лісового квитка як обов'язкового документа, що підтверджує походження 
лісових продуктів (березовий сік, дикоростучі гриби, ягоди, горіхи). Тепер видачу 
сертифіката для експорту такої продукції будуть проводити лише при наявності Лісового 
квитка.  
Як повідомляють у Держкомлісгоспі, сьогодні спостерігається значне перевищення 
обсягів експорту лісової продукції в порівнянні з обсягами, на заготівлю яких були видані 
дозволи. Особливо актуальним це питання є в період збору березового соку. За даними 
комітету, сьогодні деякі вітчизняні консервні заводи виробляють значно більше дешевого 
"березового соку" (вода, лимонна кислота й підсолоджувач) протягом усього року, у той 
час як період його заготівлі триває всього дві-три тижні в березні-квітні.  
Довідка: 
Лісовий квиток - це єдиний дозвільний документ, що надає право на проведення 
промислової заготівлі дикоростучих грибів, ягід і лікарської сировини в лісах України. Для 
власних потреб громадяни проводять заготівлю вищезгаданих продуктів безкоштовно. 
Заготівля березового соку, як для власних потреб, так і для промислової заготівлі 
проводиться з обов'язковою випискою Лісового квитка, форма й порядок видачі якого 
визначені Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України N761 від 23.05.2007 р. 
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В 1990 році підприємства лісового господарства України заготовили 5500 тон ягід, 130 тон 
грибів, 12 тон горіхів, 100 тон лікарської сировини. В 2008 році: плодів і ягід - 3 тони, 
грибів - 3,3 тони, лікарської сировини - 30 тон, горіхів - жодного кілограма. 
 
ЛІГАБізнесІнформ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
У зв'язку зі скороченням поголів'я худоби з початку 2009 р. закрилися 27 із більш ніж 100 
м'ясопереробних підприємств. Тільки в лютому виробництво м'яса в живій вазі в 
приватних господарствах скоротилося на 7,6%, або на 16,1 тис. т. 
 
http://news.finance.ua/ 
У своєму щорічному посланні до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 
становище України Президент Віктор Ющенко, зокрема, звернув увагу на ситуацію в 
аграрній сфері. На думку Президента, у першу чергу потрібно підтримати ринкове 
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, припинити будь-яке адміністративне 
втручання в роботу сільського господарства, не скасовувати  надбавки до митного збору з 
імпортної м'ясопродукції, забезпечити селян кредитно-фінансовими ресурсами, посилити 
пошук ринків збуту вітчизняної продукції та просування її за кордоном, забезпечити 
отримання основного прибутку не посередниками, а селянами, ввести вільний продаж 
землі. 
"Я вимагаю, нарешті, ввести вільний продаж землі. Мораторії, які були накладені чотири 
рази поспіль, є нічим іншим, як новітньою формою кріпацтва селянина. Селянина 
потрібно звільнити і він врятує й нагодує всю Україну, і не тільки Україну, " - сказав 
Президент. 
 
www.president.gov.ua 
В умовах зниження Україною загального обсягу зовнішньої торгівлі в регіональному 
аспекті швидше скорочуються обсяги торгівлі з Російською Федерацією, ніж з 
Європейським союзом. За даними експертів Української Аграрної конфедерації, за січень-
лютий 2009 р. обсяги зовнішньої торгівлі із РФ знизилися на $145 млн. і склали 63% від 
відповідного показника минулого року, обсяги торгівлі з ЄС скоротилися на $100 млн. і 
склали 85% від показника 2008 р.  
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Сільський розвиток 

 
Весняний комплекс польових робіт набирає обертів у господарствах усіх областей 
України. На 31 березня всіма категоріями господарств засіяно ранніх зернових і 
зернобобових на 871,2 тис. гектарів (19% від прогнозу). Зокрема, ярою пшеницею засіяно 
19 тис. га (6%), ячменем – 728,4 тис. га (21%), овес посіяно на 39,9 тис. га (9%), горох – на 
83,3 тис. га (32%). 
Активно ведеться підживлення озимих культур. Мінеральні добрива внесено на 5027 тис. 
га, що становить 61% від прогнозу.  
 
Прес-служба Мінагрополітики 
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