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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
30 липня – 5 серпня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 
 
Генеральна Рада Світової організації торгівлі зобов'язує Україну до 7 вересня відмінити всі 
надбавки до ставок ввізних мит, що діяли, на товари некритичного імпорту.  Для СОТ дії 
України неприйнятні, оскільки суперечать заявам генерального директора СОТ Паскаля 
Ламі про те, що в умовах фінансової кризи країни повинні втримуватися від "вживання 
протекціоністських заходів". У разі невиконання цієї вимоги, згідно правилам СОТ, до 
Києва можуть бути застосовані санкції. Питання про конкретні дії відносно України може 
бути прийняте лише в наступному кварталі. 
 
КоммерсантЪ-Украина 
 
 Безпека харчових продуктів 
 
У зв’язку зі стабілізацією епізоотичної ситуації щодо класичної чуми свиней у Литві та 
відсутністю хворих тварин у Данії, дозволяється ввезення з Королівства Данія живих 
свиней (№ 15-3-1-18/4490 від 31.07.09р.). Ввіз із цієї країни інших вантажів, 
підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, повинен здійснюватись згідно 
ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного 
контролю та нагляду. 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
5 серпня 2009 року відбулась прес-конференція Голови Державного комітету ветеринарної 
медицини України П.І.Вербицького «Місце і роль державної ветеринарної служби у 
забезпеченні продовольчої безпеки держави». 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Уряд України відмінив обов'язкову санітарну обробку порожніх вагонів і контейнерів, 
призначених для перевезення продовольчої продукції, повідомила на засіданні Уряду 29 
липня Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. "Ми скасували цю умову, що дозволить 
заощадити аграріям суттєві кошти", - сказала вона журналістам після засідання.  
Обов'язкова санобробка порожніх вагонів і контейнерів передбачена наказами 
Міністерства охорони здоров'я від 20.05.2005 р. і Міністерства транспорту і зв'язку від 
13.04.2005 р. Зерноторгові кампанії неодноразово піднімали питання про відміну 
обов'язкової санобробки. За даними Асоціації підприємств, що спеціалізуються на 
санітарній обробці на транспорті, вартість такої обробки складає близько 1% від загальної 
вартості залізничного перевезення 1 тонни зернових вантажів. 
 
Інтерфакс-Україна 
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Згідно з офіційними даними, 45 тис. тонн української й австралійської пшениці, що 
знаходиться в єгипетському порту Александрія, реекспортуватимуть. Основною причиною 
такого рішення прокуратури Єгипту стала невідповідність якості даного зерна заявленим у 
контракті параметрам. Указаний об'єм пшениці був куплений однією із приватних 
єгипетських компаній.  
Нагадаємо, що в червні Єгипет реекспортував більш ніж 100 тис. тонн пшениці 
російського походження, зважаючи на її погану якість, зокрема, підвищеного вмісту комах 
і невизначених тяжких металів, що робить її непридатною для харчового споживання  
У результаті, Міністерством торгівлі Єгипту були введені нові вимоги до зерна, що 
імпортується, і, зокрема, до пшениці. 
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Ринкова інфраструктура 
 
За даними агентства Bloomberg, японська компанія Itochu Corp. планує купити 300 тис. 
тонн української кукурудзи, що складає 20% від річної потреби компанії в даному зерні.  
Указаний об'єм кукурудзи японська компанія має намір імпортувати до кінця березня 2010 
року. За даними агентства, в останнє Японія імпортувала кукурудзу з України в 2001 р.  
Основною причиною, по якій Itochu Corp. віддала перевагу українському зерну, 
називається його конкурентна перевага в порівнянні з американською кукурудзою, якість 
якої останнім часом значно погіршала. 
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Сільський розвиток 
 
У вівторок, 4 серпня 2009 року, у Кабінеті Міністрів України працювала «гаряча» 
телефонна лінія. На запитання аграріїв відповідав Міністр аграрної політики України 
Юрій Мельник. 
 
Прес-служба МінАП 
3 серпня 2009 року, в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (с. Дослідницьке Васильківського р-
ну Київської області) за підтримки Міністерства аграрної політики України відкрилася 
Міжнародна виставка-ярмарок технологій, техніки і насіння. 
Виставка розмістилась в чотирьох павільйонах, і має тематичне спрямування. Зокрема, 
можна ознайомитись з експозиціями «Міжнародний інформаційно-маркетинговий центр», 
«Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби при 
вирощуванні зернових культур. Проект АгроОлімп-150», «Інтегрована система реалізації 
технологій керованого землеробства», «Прогнозування росту і врожайності 
сільськогосподарських культур (Міжнародний проект «MARS»)» і «Випробування та 
підтвердження відповідності сільськогосподарської техніки при її розробці та 
виготовленні». Техніку й технології продемонстрували підприємства й науковці АПК 
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 
Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської та Львівської 
областей. 
 
Прес-служба МінАП 
Міністерство аграрної політики через місяць винесе на розгляд Уряду Державну цільову 
програму технологічного й технічного переоснащення сільськогосподарського 
виробництва. Про це повідомив Міністр аграрної політики Юрій Мельник на нараді з 
питань сільськогосподарського машинобудування, яка відбулася під головуванням 
Прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.  
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"Значною мірою цей проект програми спиратиметься на ті державні механізми, які діяли 
протягом попередніх років, і які задіяні в 2009 р. Зокрема, це програми технічного і 
технологічного переоснащення через компанію "Украгролізинг", - пояснив Міністр.  
Ю.Мельник також повідомив, що в 2009 р. "Украгролізинг" за рахунок коштів 
Стабілізаційного фонду купив на 47 млн. грн. 196 одиниць сільгосптехніки, яка була 
поставлена на умовах фінансового лізингу сільгосппідприємствам. Разом із тим, він 
підкреслив, що із сьогоднішнього дня за кошти державного бюджету купуватиметься 
виключно сучасна техніка, з новими технологіями.  
"З одного боку, сучасну якісну техніку отримають сільськогосподарські підприємства й 
фермерські господарства, з іншого - машинобудівні заводи, які виробляють сучасну 
техніку, отримають замовлення, їх колективи працюватимуть, і, таким чином, ми дуже 
ефективно зможемо скористатися коштами державного бюджету в поточному році і 
закласти основу на перспективу", - відзначив Міністр. 
 
АПК-ІНФОРМ 
Кабінет Міністрів України має намір виділити додатково 275 млн. грн. для 
агропромислового комплексу. Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра аграрної 
політики України Роман Шмідт. "Найближчим часом буде прийняте розпорядження про 
виділення додатково 275 млн. грн., з них на поворотній основі - 205 млн. грн.", - повідомив 
Р.Шмідт.  
За його словами, дані кошти будуть спрямовані на наступні програми: фінансова 
підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів - 115 млн. грн., 
підтримка виробництва продукції тваринництва - 20 млн. грн., держпідтримка 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації - 35 млн. грн. і 70 млн. грн. для 
кредитування фермерських господарств на поворотній основі.  
Нагадаємо, за інформацією Мінагрополітики, у першому півріччі поточного року державні 
програми в агропромисловому комплексі профінансовані на 87%. З передбачених 731 млн. 
грн. асигнувань за рахунок загального фонду держбюджету в першому півріччі поточного 
року на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу профінансовано 
638 млн. грн.  
 
BIZ.liga.net 
5 серпня Уряд  розгляне стратегічний блок питань для агропромислового комплексу. Про 
це заявила Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, відкриваючи засідання Уряду.  «Сьогодні ми  
розглядаємо найважливіший стратегічний блок питань, пов’язаний із впровадженням 
інвестиційних проектів в АПК за участю багатьох країн, іноземних компаній. Мова йде і 
про те, що ми зараз розгортаємо стратегічну для України програму обслуговуючих 
кооперативів»,- наголосила Юлія Тимошенко.   
За словами Прем’єр-міністра, на базі рішень, які будуть ухвалені під час засідання, Уряд 
планує до кінця року збудувати велику кількість елеваторів малої потужності. Юлія 
Тимошенко наголосила, що, таким чином, Уряд зруйнує «абсолютно неринкове 
угруповання» приватних елеваторів. 
 За словами Ю.Тимошенко, на засіданні Уряду будуть розглянуті проекти щодо залучення 
світових фінансів для побудови мініпереробних заводів із переробки молока для 
обслуговуючих кооперативів. Також вона відзначила, що передбачається побудова оптово-
роздрібних ринків, власниками яких будуть обслуговуючі  кооперативи, «що дасть змогу 
до кінця року демонополізувати ситуацію на ринках».  
Прем’єр-міністр також повідомила, що Уряд розгляне блок питань, пов’язаний із 
залученням фінансових ресурсів і провадженням стратегічної роботи з побудови 
фельдшерсько-акушерських пунктів та їхнього забезпечення необхідним обладнанням, 
медикаментами.  
www.kmu.gov.ua 
 


