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9 – 15 квітня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
У Мінагрополітики відбулися переговори з питань Українсько-Австралійського 
двостороннього торговельно-економічного співробітництва, на яких сторони обговорили 
питання потенційних можливостей співробітництва між Україною та Австралією, стан 
співробітництва в галузі тваринництва (розведення та утримання ВРХ, генетичні ресурси 
та інвестиційні проекти), можливості постачання на український ринок м’яса кенгуру. 
За результатами переговорів узгоджено в подальшому розвивати двостороннє 
співробітництво між країнами, здійснювати обмін інформацією, опрацювати питання 
інспектування тваринницької продукції українськими й австралійськими фахівцями.  
 
Прес-служба МінАП 
На запрошення Міністра сільського господарства Чеської Республіки делегація 
українських фахівців на чолі з Валентиною Завалевською, заступником Міністра аграрної 
політики України, відвідала Чехію. Під час візиту були обговорені питання розвитку 
двостороннього торговельно-економічного співробітництва в галузі АПК, зокрема, щодо 
співпраці в галузі виробництва біопалива та впровадження нових технологій, обміну 
досвідом у сфері фітосанітарних і ветеринарних стандартів, якості й безпеки продуктів 
харчування, перспектив співробітництва в науково-технічному напрямку. 
У рамках візиту відбувся обмін думками щодо започаткування в Україні проектів технічної 
допомоги та розширення співробітництва за напрямком використання досвіду Чеської 
Республіки в сфері сільського господарства в рамках підготовки процесу вступу України 
до ЄС. 
 
Прес-служба МінАП 
АНОНС 
 
16 квітня поточного року Програма розвитку ООН в Україні  проводить презентацію та 
обговорення звіту «Рекомендації щодо економічних та інституціональних реформ 2009». 
Цей звіт аналізує прогрес у реалізації Рекомендацій, підготовлених у 2007 році 
Аналітично-дорадчим центром «Блакитної стрічки» ПРООН на основі українських та 
міжнародних досліджень. У звіті аналізується виконання 170 рекомендацій щодо 
найважливіших заходів, спрямованих на розбудову ринкових інститутів в Україні, 
забезпечення макроекономічної стабільності та використання переваг міжнародної 
торгівлі. У документі також пропонуються оновлені рекомендації, адаптовані до сучасних 
потреб країни. 
 
http://brc.undp.org.ua 
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Відбулося засідання Урядового комітету з європейської інтеграції та міжнародного 
співробітництва. У ході засідання було розглянуто низку важливих нормативно-правових 
актів у сфері міжнародних відносин. Зокрема, члени Урядового комітету підтримали 
проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження плану заходів щодо 
виконання в 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу». 
 
www.kmu.gov.ua 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Україна з початку року імпортувала більше 90 тис. тон м'яса, про це повідомив на прес-
конференції Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. За його словами, якщо 
імпорт м'яса продовжуватиметься такими темпами, він перевищить прогнозний показник 
балансу на поточний рік. Також сьогодні існує серйозна проблема, що під виглядом м'яса 
завозиться велика кількість низькосортної сировини. Він пояснив, що на сьогодні не 
врегульовані вимоги щодо якості продукції, виробленої з такої сировини. Ю.Мельник 
повідомив, що міністерство готує й найближчим часом має намір прийняти специфікації 
щодо продукції тваринного походження. 
 
http://economics.unian.net/  
Зростання споживання м'яса в Україні відбувається значно швидше, ніж зростання 
внутрішнього його виробництва. Про це заявив Президент України Віктор Ющенко на 
нараді по сільському господарству в м. Яготин Київської області. За його словами, в 2008 
році споживання м'яса склало 2,4 млн. т, у той час як виробництво склало лише 1,9 млн. т, 
а завезено імпортного м'яса торік було в обсязі 512 тис. т. 
Президент назвав таку політику неприйнятною, оскільки імпорт дешевого, низькоякісного 
м'яса робить неконкурентним українського виробника. Він додав, що собівартість м'яса на 
сучасних тваринницьких комплексах України складає 80 центів, у той час як низькоякісне 
імпортне м'ясо завозиться за ціною співставною з вищезгаданою. Він розкритикував 
митну політику Уряду, який скасував 13% податок на імпортне м'ясо. Президент дав 
доручення прокуратурі розібратися, якими шляхами й за якими схемами до України 
потрапляє дешеве імпортне м'ясо. Він заявив, що за схемами, що стимулюють імпорт 
м'яса стоять інтереси політиків і додав, що якщо така ситуація продовжуватиметься, то 
загроза втрати поголів'я великої рогатої худоби, яка сьогодні налічує 5,2 млн. голів, може 
стати цілком реальною. "Для України імпортувати м'ясо, все одне, що для Росії 
імпортувати нафту або газ", - сказав він. 
 
РБК-Україна 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Уряд веде переговори з трьома країнами щодо будівництва елеваторів на території 
України. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час свого 
виступу на нараді з питань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 
Ю.Тимошенко нагадала, що після того, як торік був зібраний рекордний урожай зернових, 
країна зіткнулася із проблемою браку елеваторів, а також монополізації існуючих. Прем'єр 
підкреслила, що розміщення нової мережі елеваторів дозволить селянам спокійно 
зберігати й реалізовувати за гідною ціною свій урожай. "Є два варіанти: перший варіант - 
такі малі й середні елеватори будувати саме як власність обслуговуючих кооперативів; а є 
варіант - привернути на лізинговій основі, або навіть на основі приватної власності, 
інвесторів із трьох-чотирьох країн, які готові сьогодні будувати такі елеватори за 
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стандартною угодою, і якщо вони її порушуватимуть, то просто позбавлятимуться майна", 
- сказала Прем'єр.  
 
ЛігаБізнесІнформ 
Перший крок до демонополізації українського газового ринку зробив Кабінет Міністрів 
України, який дозволив виробникам азотних мінеральних добрив купувати природний газ 
у закордонних компаній. У НАК "Нафтогаз України" занепокоєні, що це може 
розбалансувати всю схему газових постачань. А експерти вважають, що рішення відкриває 
український ринок для російського "Газпрому".  
 
http://www.kommersant.ua/ 
Президент України Віктор Ющенко повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон 
"Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва і споживання 
мінеральних добрив в Україні" для повторного розгляду. На думку Президента, положення 
зазначеного закону порушують принципи рівності перед законом усіх суб'єктів 
господарювання й забезпечення державою захисту конкуренції в підприємницькій 
діяльності.  
Законом передбачалося, що окремі виробники мінеральних добрив отримають суттєві 
переваги порівняно з іншими суб'єктами господарювання.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Valars Agro Limited» (м. Нікосія, 
Кіпр) придбати долі в статутних фондах декількох аграрних підприємств. «Valars Agro 
Limited» не займається господарською діяльністю з моменту створення й планує 
здійснювати діяльність з управління корпоративними правами. 
 
http://economics.unian.net/  
Україна експортувала з початку маркетингового року 19,255 млн. тонн зерна. Про це 
повідомив на прес-конференції «Стан справ в АПК (забезпечення матеріально-технічними 
ресурсами весняного комплексу робіт, програми державного фінансування агросектору, 
ситуація в галузі тваринництва, розвиток сільськогосподарської кооперації тощо)» Міністр 
аграрної політики України Юрій Мельник. Крім того, експортовано 3,230 млн. тонн 
олійних культур – рапсу, сої й соняшнику. 
Міністр підкреслив, що, виходячи з поточних даних, Україна вийде на показники, які 
прогнозувалися по експорту зернових і олійних культур в 2008-2009 маркетинговому році. 
По розрахунках Мінагрополітики, в поточному році експорт зернових може скласти 
близько 25 млн. тонн. 
 
http://economics.unian.net/  
 
 Сільський розвиток 

 
Уряд в 2009 р. збільшив фінансування фермерських господарств в 3,2 рази - до 552 млн. 
грн. Про це Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила на нараді з питань 
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. За її словами, ці гроші будуть 
виділено із стабілізаційного та основного фондів держбюджету. Ю.Тимошенко 
проінформувала також, що уряд в 2009 р. збільшив виділення коштів для закупівлі 
сільгосптехніки по лізинговій схемі в 2,1 рази в порівнянні з 2008 р. 
 
РБК-Україна 
Уряд України пропонує внести зміни в Закон України «Про фермерське господарство», 
розширивши коло господарств, яким надаватиметься держпідтримка. Про це йдеться в 
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проекті постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку 
використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським 
господарствам", оприлюдненому на сайті Мінагрополітики. 
Ухвалення проекту дасть можливість удосконалити механізм надання фінансової 
підтримки фермерським господарствам на поворотній і безповоротній основі, охопити 
фінансовою підтримкою ширше коло фермерських господарств, збільшити зайнятість 
сільського населення.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Використовуючи обслуговуючі кооперативи, українське село може додатково одержати 
близько 15 млрд. грн. тільки від продажу молока. Про це заявила Прем'єр-міністр України 
Юлія Тимошенко, виступаючи на нараді з питань формування оптово-роздрібних ринків з 
реалізації сільгосппродукції й обслуговуючої кооперації. Прем'єр підкреслила, що при 
існуючій системі закупівлі сільгосппродукції в дрібних сільських господарствах, село 
втрачає тільки на продажі молока близько 26,9 млрд.грн., на продажі  м'яса - близько 17 
млрд.грн. у рік. 
Прем'єр-міністр відзначила, що до обслуговуючих кооперативів повинні входити 
сільськогосподарські ринки, транспортний парк, що дозволив би доставляти 
сільгосппродукцію із сіл у міста, і встаткування, необхідне для контролю й зберігання 
сільгосппродукції. Юлія Тимошенко наполягала на скорішому прийнятті проекту закону 
України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо державної підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів", який був розроблений з метою 
забезпечення державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.  
 
www.kmu.gov.ua 
Президент України Віктор Ющенко пропонує створити Консультативну Раду з питань 
розвитку сільського господарства і сільських територій. Про це він сказав, виступаючи в 
Яготині Київської області на нараді з питань фінансового стану підприємств АПК і 
ситуації у тваринництві. 
До складу цієї Ради повинні ввійти представники громадських організацій з питань 
розвитку сільського господарства і сільських територій, професійних і міжпрофесійних 
об'єднань у сфері агропромислового комплексу, науково-дослідних установ, закладів 
освіти й аналітичних центрів, які мають великий науковий потенціал і визнаний авторитет 
в Україні і за її межами. 
 
http://economics.unian.net/ 
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