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28 травня - 3 червня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Українська делегація на чолі з першим заступником Міністра аграрної політики України 
Юрієм Лузаном взяла участь у роботі 77-ї Генеральної сесії Міжнародного комітету 
Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), що проходила в Парижі (Франція). 
Під час роботи 77–ї Генеральної сесії МЕБ Юрій Лузан і голова Державного комітету - 
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України Петро Вербицький 
провели зустрічі із президентом МЕБ д-ром Баррі Оннілом, генеральним директором МЕБ 
Бернардом Валлом і представниками країн-членів Міжнародного комітету МЕБ.  
Під час засідань обговорені нові міжнародні стандарти, що застосовуються для 
запобігання й контролю захворювань тварин, а також для міжнародного обміну тваринами 
та продуктами тваринного походження; питання впливу кліматичних змін та змін у 
навколишньому середовищі на захворювання тварин, що виникають і знову з’являються. 
 
Прес-служба МінАП 
Делегація українських фахівців на чолі із заступником Міністра аграрної політики України 
Ярославом Гадзало відвідала м. Берлін для вивчення досвіду Федеративної Республіки 
Німеччина в галузі використання альтернативних видів палива. Під час візиту відбулися 
зустрічі із представниками Федерального Міністерства захисту прав споживачів, 
продовольства та сільського господарства ФРН, науковцями та представниками 
підприємств із виробництва й використання біопалива. Фахівці обговорили питання 
ситуації на ринку біопалива, можливості започаткування й фінансування спільних 
проектів біоенергетики та залучення інвестицій для розвитку виробництва біопалива в 
Україні. Делегація Мінагрополітики відвідала нафтоперегінний завод та підприємства з 
виробництва й використання біопалива, ознайомилася з досвідом ФРН у започаткуванні та 
підтримці проектів із виробництва й використання біогазу, біодізелю та біопаливного 
етанолу. 
 
Прес-служба МінАП 
АНОНС 
За підтримки Міністерства аграрної політики України та Федерального міністерства 
продовольства, сільського господарства та захисту прав споживачів Німеччини 12 червня 
2009 відбудеться Третій Українсько-німецький форум із біоенергетики – перспективи 
виробництва біогазу в Україні. 
Організатори форуму: Проект «Німецько-Український аграрний Діалог» при Інституті 
економічних досліджень та політичних консультацій, Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу», Агенція відновлюваних джерел енергії (FNR). 
 
http://www.ier.com.ua/ua/ 
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Потенційні можливості двосторонньої співпраці України й Кувейту в економічній сфері, 
зокрема, у сільському господарстві, далеко не вичерпані. Про це йшла мова в ході 
офіційного візиту в Кувейт Міністра економіки України Богдана Данілішина, де він 
зустрівся з генеральним директором Державної адміністрації з питань сільського й 
рибного господарства Кувейту Джассимом Аль-бадером.  
Учасники зустрічі відзначили, що торговельні стосунки між Україною й Кувейтом значно 
пожвавилися впродовж останніх років, свідоцтвом чого є позитивна динаміка в 
товарообігу. Міністр економіки позитивно відзначив появу в 2008 р. у Кувейті українських 
продуктів харчування. Зараз ідуть переговори щодо постачань на кувейтський ринок 
соняшникової олії, молочних і кондитерських виробів, борошна, іншої продукції.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Україна, Росія й Казахстан можуть зайняти 25% світового ринку зерна при створенні 
зернового пулу. Таку думку висловив статс-секретар, заступник Голови Мінсільгоспа РФ 
Олександр Петріков в ході відео-мосту Україна-Росія. За його словами, в ході Всесвітнього 
зернового форуму, який пройде в Санкт-Петербурзі 6-7 червня, планується розглянути 
питання створення об'єднаного зернового союзу між Україною, Росією й Казахстаном. 
«Ми оцінюємо, що ці три країни можуть контролювати до 25% світового зернового 
ринку", - сказав він, додавши, що це прогноз на перспективу в 10-15 років.  
Нагадаємо, мова про створення зернового пулу між Україною, Росією й Казахстаном йде з 
2007 року. 
 
http://economics.unian.net/ 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
З метою підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки, запобігання 
негативним процесам у сільському господарстві в умовах світової фінансової кризи 
Президент України Віктор Ющенко 29 травня 2009 року підписав Указ «Про деякі заходи 
щодо поліпшення фінансового стану аграрного сектору економіки та розвитку 
тваринництва». У зазначеному документі перелічена низка заходів, виконання яких 
повинен забезпечити  Кабінет Міністрів України. Зокрема, необхідно проаналізувати 
нормативні документи Європейського Союзу, пов'язані з безпекою сільськогосподарської 
продукції, та забезпечити гармонізацію відповідних нормативних документів, норм і 
правил України з міжнародними стандартами, нормами та правилами. 
 
www.president.gov.ua 
З 1 червня 2009 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України №114 від 18 
лютого 2009 р. "Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично 
модифікованих організмів, джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, 
косметичних і лікарських засобів, що містять такі організми, або отриманих з їх 
використанням".  
Згідно Порядку, державну реєстрацію продукції проводить Міністерство охорони здоров'я 
(МОЗ) України.  
 
Лiгабiзнесiнформ 
У Верховній Раді України 29 травня 2009 р. зареєстрований законопроект № 4437 про 
внесення змін до Закону України "Про безпеку і якість харчових продуктів" щодо 
інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих 
організмів (ГМО).  
Даним законопроектом вноситься зміна в ст. 2, 38 Закону України "Про безпеку і якість 
харчових продуктів". До ст. 2 - у частині виключення згадки про ГМО, до ст. 38 - у частині 
доповнення списку вимог до етикування харчових продуктів, невиконання яких спричиняє 
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за собою заборону обігу харчового продукту на території України. А саме - у перелік 
інформації, яка повинна міститися на етикетці, доданий пункт 10 щодо маркування на  
наявність або відсутність у харчових продуктах ГМО.  
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
За I квартал 2009 року ціни експорту й імпорту (індекс цін Пааше) жирів і масла 
тваринного або рослинного походження знизилися на 45,5% і 13,7%. Про це свідчать дані 
Держкомстату України. 
Крім того, за звітний період експорт насіння й плодів олійних рослин (у фізичному обсязі) 
зріс на 273,7%, імпорт - знизився на 33,7%; у вартісному вираженні експортні ціни 
понизилися на 12,7%, імпортні ціни - виросли на 1,2%. 
 
http://biz.liga.net/news 
На початку червня в більшості регіонів країни відбулося зниження закупівельних цін на 
велику рогату худобу й свиней у живій вазі, що пов’язано зі зниженням попиту з боку 
переробних підприємств і кінцевих споживачів на червоне м'ясо, про це повідомляють в 
асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Одночасно зі зниженням цін на живу худобу 
відбувається зниження оптових цін на яловичину й свинину. 
На тлі зниження цін на червоне м'ясо відбувається ріст цін на птицю. Високий попит на 
птицю зберігається завдяки скороченню купівельної спроможності, як переробників, так і 
населення та завдяки відмові від більш дорогих видів м'яса, якими є яловичина, свинина 
на користь м'яса птиці. 
 
http://www.agribusiness.kiev.ua/ 
Громадські організації агропромислового комплексу звернулися до Президента України, 
Прем'єр-міністра й Голови Верховної Ради із проханням вжити заходи щодо стабілізації 
ситуації у тваринницькій галузі. Аграрії, зокрема, просять вжити заходи щодо захисту 
внутрішнього ринку від імпорту тваринницької продукції. Як наголошується в листі, у 
поточному році Україна імпортувала 158,4 тис. тонн м'ясної сировини, що ускладнило 
реалізацію м'яса вітчизняного виробництва, і привело до скорочення поголів'я худоби. При 
цьому, представники громадських організацій стверджують, що в країну ввозиться 
переважно низькоякісна м'ясна сировина. На їхню думку, вітчизняні виробники м'яса 
поставлені в нерівні умови з імпортерами, оскільки продукція, що ввозиться, субсидується 
в країнах-виробниках.  
 
Інтерфакс-Україна 
Уряд затвердив державні програми підтримки розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів і розвитку оптових ринків сільгосппродукції на період до 
2015 року. Їхнє фінансування планується в обсязі 7, 7 мільярдів гривень. Про це 03.06.2009 
повідомив на прес-конференції Міністр аграрної політики Юрій Мельник. Зокрема, на 
програму розвитку обслуговуючих кооперативів передбачені кошти в розмірі 6,5 млрд. 
гривень, 90 мільйонів із цієї суми будуть переведені вже цього року. 
На розвиток оптових ринків сільгосппродукції передбачений обсяг коштів у 1,2 млрд. 
гривень через процедуру здешевлення процентних ставок по кредитах комерційних банків 
сільгосппідприємствам. 
На думку Міністра, реалізація даних програм допоможе дрібним господарствам 
реалізувати продукцію по прийнятним, економічно обґрунтованим цінам. З іншого боку, за 
його словами, споживачі зможуть купувати зазначену продукцію на оптових ринках також 
по прийнятним для себе цінам. 
 
http://www.agroua.net/news/ 
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 Сільський розвиток 

 
У ході земельних перетворень впродовж останніх 18 років система землеустрою в Україні 
була ліквідована, що порушило порядок і комплексність у проведенні 
землевпорядкувальних робіт, і привело до зниження ефективності землеволодіння й 
землекористування, особливо на землях сільськогосподарського призначення. Про це 
сказав заступник голови Держкомзему Антон Третяк у ході обговорення питання щодо 
розвитку системи землеустрою в Україні.  
Аналізуючи підсумки земельної реформи, яка проводиться в Україні, А.Третяк відзначив, 
що головним результатом її стали структурні зміни в розподілі земель як за формою 
власності й господарювання, так і по кількості землевласників і землекористувачів. Більше 
6 млн. з 7,2 млн. селян отримали державні акти на право власності на земельну ділянку. У 
власності держави нині знаходиться 29,6 млн. га (49%), у приватній - 30,6 млн. га (50,8%) і 
117 тис. га (0,2%) - у колективній.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №3038 "Про внесення зміни в 
ст. 176 Земельного кодексу України". Зміни стосуються уточнення змісту державного акту 
на межі адміністративно-територіального утворення, визначення складу документів, які 
додаються до державного акту, порядку його підписання тощо. 
 
АПК-ІНФОРМ 
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