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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
6 – 12 серпня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
7 серпня 2009 року відбулася зустріч Міністра економіки України Богдана Данилишина з 
Тимчасовим повіреним у справах Республіки Ірак в Україні Халідом Джасімом Шамері. 
Учасники зустрічі обговорили актуальні питання українсько-іракського торговельно-
економічного співробітництва. Богдан Данилишин відзначив, що структура та обсяги 
українських поставок до Іраку значно розширилася, порівняно з минулим роком. Додалися 
такі позиції, як ячмінь, гречка при одночасному збільшенні поставок по іншим позиціям. 
Під час конструктивного діалогу Богдан Данилишин та Халід Джасім Шамері наголосили, 
що потенціал економічного співробітництва між Україною та Іраком має великі резерви. 
Учасники зустрічі домовилися посилити співпрацю у багатьох сферах, в т.ч., у галузі 
сільського господарства.  
 
http://me.kmu.gov.ua/ 
Торгівельно-економічні стосунки між Сербією і Україною розвиваються дуже динамічно. 
Про це повідомив міністр економіки України Богдан Данилишин під час зустрічі з 
надзвичайним і повноважним послом Республіки Сербія Гораном Алексичем, яка 
відбулася 6 серпня 2009 р.  
Як відзначив Б.Данилишин, впродовж 2001-2008 рр. об'єми двосторонньої торгівлі 
збільшилися більш ніж в 7 разів. Основну групу експорту товарів з України до Сербії, 
серед іншого,  складають добрива - 8%.  
Особлива увага під час зустрічі була приділена питанню інвестиційної співпраці між 
країнами. Як повідомив міністр економіки, об'єм прямих іноземних інвестицій із Сербії до 
України за І квартал 2009 р. склав більше $40 млн. У свою чергу, Горан Алексич 
підкреслив, що в Україні діє більш ніж 40 підприємств із сербським капіталом. Учасники 
зустрічі розглянули також питання співпраці України й Сербії в рамках СОТ.  
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Фахівці Єврокомісії з охорони здоров'я й захисту прав споживачів Євросоюзу (SANCO) 
мають претензії до якості українського молока через додавання до нього антибіотиків і 
невідповідність стандартам. Голова Держкомітету ветеринарної медицини Петро 
Вербицький повідомив, що у зв’язку із цим, у молокопереробників можуть виникнути 
проблеми з отриманням дозволів на експорт продукції на ринок ЄС. За словами 
П.Вербицького, у вересні інспектори SANCO повторно проінспектують 
молокопереробників, які бажають постачати продукцію на ринок ЄС, та перевірять, чи 
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були усунені зауваження, зроблені ними після інспекції в червні 2008 р. 
Для усунення зауважень інспекторів SANCO Мінагрополітики розробило технічний 
регламент, яким передбачається дозволити використовувати на переробних підприємствах 
тільки молоко з бактеріальної засіянністю, допустимою в ЄС. Однак таким вимогам 
відповідає лише молоко, яке отримують у господарствах сільгоспвиробників - а це не 
більше 30% його обсягу. Ще 70% молока підприємства закуповують у господарствах 
населення, де відсутнє холодильне обладнання. Остаточний список підприємств, які 
проінспектує SANCO у вересні, буде затверджений наступного тижня. 
  
http://life.pravda.com.ua/ 
Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко доручила Міністерству економіки України та 
Держспоживстандарту протягом двох тижнів розробити концепцію будівництва в Україні 
лабораторій із контролю за генетично-модифікованими організмами. Відповідне 
доручення Глава Уряду дала під час наради з питань розвитку ринку зерна та його 
інфраструктури, яка відбулася в рамках її робочої поїздки до Полтавської області. 
За словами Глави Уряду, цією концепцією має бути визначено: скільки таких лабораторій 
потрібно в Україні, а також розроблений план-графік їхнього будівництва. Прем’єр-міністр 
вважає, що побудувати такі лабораторії можна під державні гарантії, і вони мають бути в 
кожному обласному центрі.  
 
http://www.kmu.gov.ua/ 
 Україна заборонила ввіз живих свиней і конфіскує сало на границі з Росією через загрозу 
поширення африканської чуми. Про це на прес-конференції заявив глава Державного 
комітету ветеринарної медицини України Петро Вербицький. За його словами, уже 
уведена заборона на імпорт живих свиней із РФ і Закавказзя, а вся продукція 
конфіскується на кордоні. «Потрібно сказати, що сьогодні наша територія вільна від 
інфекційних захворювань зі списку «А», тобто, особливо небезпечних. Однак, у той же 
час, перед нами стоїть ряд серйозних загроз, на які ми реагуємо», - цитує його слова 
«Новий Регіон». Зокрема, у Держкомітеті ветмедицини стурбовані тим, що поширення 
африканської чуми свиней зафіксовано на території РФ і країн Закавказзя, оскільки, проти 
цього захворювання немає ефективних вакцин, а від хвороби масово гинуть не тільки 
домашні свині, а й дикі. 
 
http://focus.in.ua/ 
Санітарно-епідеміологічна ситуація в Україні не дає підстав для відміни санобробки 
вантажних вагонів, призначених для перевезення продовольчої сировини і харчових 
продуктів. Таку думку на прес-конференції висловила врач-дезінфекціоніст ТОВ "ХНПО 
Екологія" Ольга Байстрюченко. Також вона відзначила,  що твердження стосовно того, що 
дезінфекція вагонів впливає на дорожчання сільгосппродукції, не вірні. За її даними, на 
сьогодні вартість санобробки 1 вагону складає близько 150 грн. "Це близько 2 грн. на 1 
тонну продукції, що перевозиться. Для порівняння, вартість навантаження у вагон - 20 
грн./т, вартість оформлення сертифікату якості - більше 3 грн., транспортні послуги 
"Укрзалізниці" - близько 100 грн. з 1 т зерна", - сказала вона.  
Як відзначила заступник головного лікаря Київської міської дезінфекційної станції 
Н.Соліна, проблему посилює той факт, що у вагонах можуть чергуватися харчові й 
нехарчові вантажі: після будматеріалів, мінеральних добрив можуть везти зерно й тому 
подібне. "Якщо не проводити санобробку вагонів, і далі йде навантаження цукру, муки - 
вони на себе потягнуть шкідливі речовини", - сказала вона.  
Коментуючи цю ситуацію, у прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що санобробка 
приводить до додаткових витрат у порівнянні з автотранспортом, крім того, зерно 
змішується на елеваторах, і мета цих заходів не досягається.  
Як повідомлялося, 29.07.09 р. Кабмін відмінив наказ Мінтрансу про санітарну обробку 
порожніх вагонів для перевезення продовольчих товарів.  
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УНІАН 
Держкомітет ветеринарної медицини зможе видавати дозволи українським підприємствам 
для експорту продукції в країни ЄС. Про це на прес-конференції повідомив глава 
Держветмедицини України Петро Вербицький. "Ми ведемо серйозний діалог із 
Ветеринарним комітетом ЄС у Брюсселі, який вирішує питання надання компетентному 
органу України, а саме - нашому комітету,  присвоювати європейські номери, тобто 
дозволи, окремим переробним підприємствам України, щоб вони могли безперешкодно 
поставляти тваринницьку продукцію на європейські ринки", - сказав він.  
 
РБК-Україна 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Міністерством економіки постанову “Про 
затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на 
період до 2012 року”. Метою Програми є підвищення ефективності функціонування 
внутрішнього ринку, збільшення частки конкурентоспроможної вітчизняної продукції, 
вдосконалення механізму регулювання внутрішнього ринку в умовах інтеграції до 
світового ринку, а також його наповнення високоякісними та безпечними товарами. 
 
http://me.kmu.gov.ua/ 
Дефляція в Україні в липні 2009 р. щодо червня 2009 р. у розмірі 0,1% забезпечена 
зниженням цін на продукти харчування. Про це повідомив міністр економіки України 
Богдан Данилишин, передає прес-служба Мінекономіки. "Дефляційна динаміка в липні 
обумовлена здешевленням продуктів харчування на 0,3%, що із-за великої частки в 
загальній ваговій структурі споживчих витрат населення (більше 50%) зменшило 
загальний індекс інфляції на 0,2 %", - відзначив Б.Данилишин.  
Зокрема, ціни на м'ясо й м'ясопродукти знизилися на 1%, на молоко - на 1,2%, сири й  
м'який сир - на 1,8%, інші молочні продукти - на 0,6%, на овочі - на 6,6%.  
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Сільський розвиток 

 
За даними Держкомстату, зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні 
за 7 місяців 2009 року склало 3,8 % щодо відповідного періоду минулого року. Приміром, 
сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 5,9 %, а приватні 
фермерські господарства - на 1,8 %. Найбільше зростання обсягів сільськогосподарського 
виробництва за 7 місяців 2009 року було зафіксовано у Вінницькій області - 30,8 % по 
відношенню до відповідного періоду минулого року.  
 
http://www.agroua.net 
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