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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
30 квітня– 6 травня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
29 квітня 2009 року Міністр аграрної політики України Ю.Мельник у складі офіційної 
делегації на чолі з Прем’єр-міністром України Ю.Тимошенко відвідав з робочим візитом  
Російську Федерацію (м. Москва). 
Українська делегація, на чолі із главою Уряду, прийняла участь у засіданні Комітету з 
питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, на 
якому були розглянуті питання стану реалізації пріоритетних питань діяльності  Комітету 
та обговорювались шляхи активації торговельно-економічного співробітництва в контексті 
заходів із подолання фінансово-економічної кризи. 
 
Прес-служба МінАП 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Україна заборонила своїм громадянам, іноземцям і особам без громадянства при 
перетинанні її кордону завозити для власного споживання продукцію тваринництва, 
оскільки вона може бути чинником ризику передачі збудника грипу "А" штаму H1N1 
(свинячий грип). Згідно повідомленню прес-служби Державного комітету ветеринарної 
медицини України, головний державний ветінспектор відповідним розпорядженням від 27 
квітня доручив регіональним службам ветеринарно-санітарного контролю й нагляду на 
державному кордоні й транспорті не допустити ввезення такої продукції.  
Окрім того, пункти пропуску через державний кордон вантажів повинні мати спеціальне 
встаткування для утилізації продукції, що представляє небезпеку. Головний державний 
ветінспектор також доручив ветеринарним службам забезпечити роботу господарств, у 
яких вирощують свиней,  в "закритому режимі".  
Державний комітет ветмедицини також ухвалив план дій при виникненні підозр 
захворювання свиней грипом і ввів щоденне чергування державної ветслужби. Раніше 
Україна заборонила ввезення зі США, Мексики, Нової Зеландії й Канади свиней, продукції 
й сировини з них із-за ускладнення в цих країнах ситуації із грипом типу "А" штаму 
Н1N1. 
 
Інтерфакс-Україна 
Кабінет Міністрів України виділив Міністерству охорони здоров'я 50 млн. грн. для 
проведення першочергових заходів по недопущенню занесення й розповсюдження на 
території України грипу А/Н1N1, відомого також як свинячий грип.  
Уряд доручив Міністерству фінансів України здійснити ці витрати за рахунок резервного 
фонду державного бюджету. Згідно розпорядження, Міністерство охорони здоров'я 
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повинне затвердити в тижневий термін за узгодженням із Мінекономіки й Мінфіном 
перелік витрат, пов'язаних із недопущенням занесення й розповсюдження на території 
України свинячого грипу, а до кінця 2009 року надати Мінекономіки, Мінфіну й 
Державному казначейству звіт про використання виділених коштів. 
 
"Сьогодні" 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Експорт зерна з України в квітні 2009 року склав 2,2 млн. тонн, зокрема пшениці – більше 
1,2 млн. тонн, кукурудзи – близько 750 тис.тонн. Таким чином, з урожаю 2008 року 
експорт українських зернових вже перевалив за 21 млн. тонн, перевищивши більшість 
прогнозів по основних культурах.   
Такою ж значною є цифра загального експорту з України зернових і олійних культур, яка 
підбирається до відмітки 25 млн. тонн, з яких експорт рапсу склав 2,6 млн.тонн і 
соняшнику - 650 тис. тонн.  
 
www.liga.net 
Міністерство аграрної політики України обнародувало на своєму сайті проект постанови 
Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання в 2009-2013 рр. 
бюджетних коштів, які направляються на підтримку підприємств агропромислового 
комплексу через механізми здешевлення кредитів і постанову КМУ від 26 лютого 2009 
року  №199".  
Даний проект підготовлений з урахуванням численних звернень із регіонів щодо 
суперечностей, які виникають при застосуванні порядку використання бюджетних коштів 
на місцях і з метою вдосконалення механізму компенсації кредитних ставок по 
банківських кредитах.  
Прийняття даного нормативно-правового акту дозволить удосконалити механізм 
державної підтримки кредитного забезпечення підприємств агропромислового комплексу, 
зробивши його зрозумілішим і таким, який забезпечить сільгосптоваровиробників 
необхідними для них умовами для отримання компенсаційних коштів із державного 
бюджету для здешевлення залучених кредитів. 
 
АПК-ІНФОРМ 
B Україні продовжує скорочуватися кількість заводів по виробництву цукру. Усього в 
нинішньому сезоні не відновлять роботу 10-15 заводів. У результаті, уперше з 2005 р. на 
українському ринку цукру спостерігатиметься дефіцит - роздрібна ціна на нього виросте з 
4-4,5 грн./кг до 5-5,5 грн./кг, упевнені учасники ринку.  
У зв'язку з падінням цін і перевиробництвом цукру в 2004-2008 роках в Україні припинили 
роботу 60 з 120 цукрових заводів. Цього року ця тенденція продовжиться. Про намір 
законсервувати цього року два із шести заводів повідомив один із найбільших виробників 
цукру в Україні – Цукрова спілка "Укррос". "Ми розглядаємо таку можливість для 
Куп'янського й Салінського заводів. Швидше за все, ми не зможемо завантажити їх 
цукровим буряком", - розповів голова Ради директорів компанії А.Федоренко. 
 
www.liga.net 
 
 Сільський розвиток 

 
З метою забезпечення розроблення та реалізації державної політики щодо розвитку 
сільського господарства та сільських територій, підвищення інвестиційної привабливості 
вітчизняного аграрного сектора економіки та конкурентоспроможності 
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сільськогосподарських товаровиробників, відповідно до пункту 28 частини першої статті 
106 Конституції України Президент Віктор Ющенко Указом № 280/2009 утворив  
Консультативну раду з питань розвитку сільського господарства та сільських територій. У 
зазначеному Указі Президент визначив основні завдання Консультативної ради:  

вивчення стану реалізації державної політики у сфері розвитку сільського 
господарства та сільських територій, у тому числі розвитку земельних відносин на таких 
територіях;  

аналіз проблем, що стримують розвиток аграрного сектора економіки;  
підготовку пропозицій щодо стимулювання інвестицій в агропромисловий 

комплекс України та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки, у 
тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги;  

розроблення пропозицій, у тому числі із залученням вітчизняних та міжнародних 
експертів, щодо підготовки проектів нормативно-правових актів із питань розвитку 
сільського господарства та сільських територій, удосконалення земельних відносин на 
таких територіях.  
 
http://www.president.gov.ua 
Держава повинна підсилити освоєння енергетичного потенціалу сільськогосподарських 
культур і підвищити обсяги вироблення біомаси з енергетичних рослин і фітоенергетики в 
цілому. На думку експертів, зокрема, перспективною і економічно вигідною культурою для 
виробництва етанолу, бутанолу і біогазу є цукровий буряк. Крім того, перспективною 
культурою для отримання твердого біопалива у вигляді брикетів і пелеттів є енергетична 
верба (Salix).  
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію Державної цільової 
науково-технічної програми "Розвиток виробництва і використання біологічних видів 
палива". 
 
www.liga.net 
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення першого Всеукраїнського 
загального сільськогосподарського перепису в 2012 р. Голова Держкомстату Олександр 
Осауленко уточнив, що такий перепис, згідно міжнародним стандартам, повинен 
проводитися в середньому раз в 10 років. "В Україні він до цих пір не проводився", - 
сказав він.  
За словами голови Держкомстату, рішення про фінансування проведення Всеукраїнського 
загального сільськогосподарського перепису ухвалюватиметься окремо.  
 
РБК-Україна 
АНОНС 
 
XXI Міжнародну агропромислову виставку-ярмарок “Агро-2009” Міністерство аграрної 
політики України проводить 11-14 червня поточного року разом із Міністерством 
промислової політики України, Міністерством охорони навколишнього природного 
середовища, Державним  комітетом України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики й Українською академією аграрних наук. Особливість цьогорічної 
виставки полягає в тому, що вона одночасно проходитиме на території Національного 
комплексу “Експоцентр України” та Виставкового комплексу “Чубинське” корпорації 
“Украгропромбіржа”. 
В рамках “Агро-2009” працюватимуть: VIIІ Спеціалізована виставка 
сільськогосподарських тварин, ветеринарії та товарів для тваринництва “Animal’EX-2009”, 
VІ Національна виставка конярства та кінного спорту “ЕквіСвіт-2009”, II Спеціалізована 
виставка “Техніка та обладнання для впровадження ресурсоенергозберігаючих і 
конкурентоспроможних технологій, відновлювальних джерел енергії та виробництва 

 3



біопалива”, Спеціалізована виставка “Техніка і обладнання для запровадження ефективної 
системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського 
призначення”, ІII Спеціалізована виставка рибного господарства та риболовства 
“FISHEXPO-2009”, Міжнародна спеціалізована виставка “Грибна індустрія”. Планується, 
що буде створена спеціалізована експозиція “Нова сільськогосподарська техніка 
виробництва підприємств сфери діяльності Міністерства промислової політики України”.  
На “Агро-2009” будуть широко представлені всі галузі сільського господарства, харчової, 
переробної та рибної промисловостей та сільськогосподарського машинобудування. Свої 
досягнення демонструватиме аграрна наука і освіта.  
На території Виставкового комплексу “Чубинське” відбудуться майстер-класи для 
фахівців,  низка спеціалізованих конференцій, круглих столів.  
 
Прес-служба МінАП 
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