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13– 19 серпня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Питання узгодження механізмів роботи в умовах членства в СОТ та присутності 
українських сільгосптоваровиробників на світових ринках були обговорені 13-14 серпня в 
рамках науково-практичної конференції «Перспективи розвитку селекції і насінництва 
овочевих і баштанних культур» на базі Інституту південного овочівництва і баштанництва 
(м. Гола Пристань Херсонської області). У конференції прийняли участь фахівці 
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук, провідні 
вчені та науковці в галузі овочівництва, керівники та спеціалісти обласних та районних 
організацій Херсонської області, представники виробничих колективів, комерційних 
структур, громадських галузевих організацій. 
 
www.minagro.gov.ua 
Україна може закріпити свої позиції на ринку меду Європи в 2009 році. Таку думку 
висловили експерти асоціації «Український клуб аграрного бізнес» (УКАБ). Світові ціни 
на мед почали знову підвищуватися після тимчасової стагнації. Дане підвищення цін стало 
результатом недовироблення меду в деяких основних країнах-експортерах, особливо в 
Канаді й Аргентині.  
Експерти асоціації розглядають дану тенденцію як шанс для України не лише укріпити 
свої позиції на європейському ринку меду, але й істотно їх поліпшити. Мед, як відомо, 
один із небагатьох продуктів тваринного походження, який відповідає стандартам ЄС, і 
Україна має право його експортувати в Європу. У 2008 році 83% експорту меду з України 
припадало на країни Європи, зокрема, по двох країнах – Польщі й Німеччині – 
споживання складала більше половини всього меду, який експортувала Україна, – 31% і 
22% відповідно. Іншими важливими ринками збуту для нас були Люксембург (14%) і Росія 
(9,5%).  
 
УНІАН 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Народні депутати України мають намір удосконалити законодавчі й нормативно-правові 
акти в сфері біотехнологій. Так, пропонується надати повноваження з держреєстрації 
кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, ГМО, що містять, або отриманих з їх 
використанням, Державному комітету ветеринарної медицини України. Про це йдеться в 
законопроекті №5029, зареєстрованому у Верховній Раді.  
Разом із тим, центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики 
пропонується залишити, окрім іншого, право забезпечувати державну апробацію 
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(випробування) і державну реєстрацію створених на основі ГМО сортів 
сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських 
препаратів; здійснювати державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної 
й генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин і тварин при створенні, 
дослідженні й практичному використанні ГМО у відкритих системах на підприємствах, в 
установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і 
форми власності. 
 
ЛiгаБiзнесІнформ 
На базі випробувального центру ДП "Кривбасстандартметрологія" почала роботу 
лабораторія по перевірці харчових продуктів на вміст ГМО. Як повідомили представники 
Держспоживстандарту, це перша в Дніпропетровській області, і загалом, у східному 
регіоні України, лабораторія по перевірці харчових продуктів на вміст ГМО. Заявки на 
лабораторні дослідження від суб'єктів господарювання, зокрема, товаровиробників 
харчової продукції, уже приймаються. У лабораторії проводяться дослідження з 
визначення якісного й кількісного вмісту ГМО в продуктах харчування й 
сільськогосподарській сировині.  
Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 2009 р. №468 
"Про твердження порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично 
модифіковані організми або зроблені з їхнім використанням, і вводяться в оборот" з 1 
липня 2009 р. уведено обов'язкове етикетування харчових продуктів, що містять ГМО.
 
УНІАН-Економіка 
3 метою викриття фактів незаконної переробки та реалізації неякісної продукції 
тваринного походження працівниками ветеринарної міліції спільно із представниками 
СБУ та державної служби ветеринарної медицини в період з 11 по 14 серпня 2009 року 
проведено перевірки суб'єктів господарювання, які займаються зберіганням та реалізацією 
продукції тваринного походження. Під час перевірок вилучено з обігу понад 384 тонни 
продукції тваринного походження. 
Майже половину всієї неякісної продукції виявлено на території міста Києва та столичної 
області. Усього перевірено 64 суб'єкти господарювання різних форм власності, з них: 
холодокомбінатів - 5, оптово-роздрібних баз та складів - 9, ринків - 1, інших об'єктів - 49. 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Україна за 11 місяців поточного маркетингового року (МР) експортувала, за попередніми 
даними, 1,95 млн. тонн соняшникової олії, що на 44,4% більше в порівнянні з аналогічним 
періодом попереднього МР, повідомило Міністерство аграрної політики України. Згідно 
повідомленню на офіційному сайті міністерства, зокрема, у липні п.р. експорт 
соняшникової олії склав 188 тис. тонн проти 82,8 тис. тонн у липні 2008 р. і 208 тис. тонн у 
червні 2009 р. У поточному МР виробництво соняшникової олії в Україні очікується понад 
2,5 млн. тонн, що на 35% більше, ніж в 2007/08 МР, експорт експерти прогнозують в об'ємі 
1,9-2 млн. тонн. 
 
Інтерфакс-Україна 
За даними Держкомстату за січень-липень 2009 року переробна промисловість України 
виробила молока, масла вершкового, спредів і сирів свіжих неферментованих значно 
менше ніж за аналогічний період 2008 року. Лише виробництво сирів жирних показало 
незначний приріст. Зокрема, за 7 перших місяців 2009 року в порівнянні з відповідним 
періодом 2008 року виробництво молока скоротилося на 7,1% до 440 тис. тонн, масла 
вершкового – на 17,8% до 44,9 тис. тонн, спредів і сумішей жирових – на 16,2% до 38,4 

 2



тис. тонн, сиру свіжого неферментованого й сиру кисломолочного – на 9,8% до 48,9 тис. 
тонн. 
У той же час за звітний період поточного року виробництво сирів жирних збільшилося на 
0,5% до 141 тис. тонн. У цілому, виробництво кисломолочних продуктів упало на 7,4% до 
299 тис. тонн. 
 
BIZ.liga.net 
За даними Держкомстату за січень-липень 2009 року переробна промисловість України 
виробила яловичини й телятини (свіжої або охолодженої) 43,7 тис. тонн, що на 32,4% 
менше в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. За звітний період переробники 
виробили яловичини й телятини мороженої 14,1 тис. тонн, що на 46,3% менше проти 
показників минулого року. Крім того, виробництво свинини (свіжої або охолодженої) 
зменшилося на 32,8% до 53,3 тис. тонн, свинини мороженої – на 59,9% до 3 тис. тонн. 
Виробництво ковбасних виробів також показало спад на 19% до 150 тис. тонн. 
З іншого боку, виробництво м'яса й субпродуктів харчових свійської птиці (свіжих або 
охолоджених) виросло на 13,7% до 355 тис. тонн, а заморожених – на 7,1% до 45,5 тис. 
тонн. 
 
BIZ.liga.net 
Уряд України доручив Державному комітету з державного матеріального резерву 
(Держкомрезерв) реалізувати 28 тис. тонн цукру за цінами Аграрного фонду. Про це 
йдеться у відповідному розпорядженні Уряду від 12 серпня 2009 р. №952. Підприємства 
Держкомрезерву повинні забезпечити реалізацію цукру населенню безпосередньо на 
продовольчих ринках із торговельною націнкою 2% і врахуванням витрат на його 
доставку в місця продажу. Уряд також доручив Державній інспекції за цінами 
контролювати ціну реалізації цукру з Держкомрезерву. 
 
АПК-Інформ 
 
 Сільський розвиток 

 
АНОНС 
З 19 по 23 серпня 2009 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської 
області відбудеться Національний Сорочинський ярмарок. Цьогорічний ярмарок буде 
проходити під знаком святкування 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя. За підтримки 
Міністерства культури і туризму України в рамках ярмарку відбудеться Фестиваль 
народної творчості. У гостях Ярмарку – 2009 очікуються делегації з різних країн. 
Безпосередньо на ярмарку свої експозиції розміщують Грузія, Азербайджан, Угорщина, 
Узбекистан.  
 
http://www.yarmarok.poltava.ua 
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Деякі питання реалізації права власності 
на землю громадянами України у 2009 році», № 844 від 5 серпня 2009 р. в якій 
затверджено порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України в 2009 році 
державних актів на право власності на земельні ділянки та порядок використання в 2009 
році коштів Стабілізаційного фонду на ці цілі. Для здійснення заходів із безоплатних 
оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні 
ділянки виділено за рахунок нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду на 
безповоротній основі 5 953 800,6 тис. гривень. 
 
http://www.myland.org.ua 
Україна планує отримати від держбанків Канади та Австрії товарний кредит на суму 300 
млн. дол. для будівництва медичних амбулаторій у сільській місцевості. Про це повідомив 
заступник Міністра охорони здоров’я Валерій Бідний на прес-конференції. "Зараз на рівні 
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міністерства через державний банк "Укрексімбанк" йдуть переговори з державними 
банками Канади та Австрії щодо виділення Україні товарного кредиту для реалізації 
програми розвитку первинної ланки медико-соціальної допомоги населенню… Йдуть 
узгодження щодо ставки кредиту, щоб підписання відповідних угод відбулось якомога 
швидше", - сказав В.Бідний. За його словами, у ході переговорів обговорюється 
можливість повернення кредиту Україною протягом 10-25 років. В.Бідний також 
повідомив, що протягом року в разі виділення 300 млн. дол. "на селі буде побудовано 
близько 400 нових медичних амбулаторій… вже є робоча група, яка працює над трьома 
типовими проектами будівництва таких амбулаторій". 
 

РБК-Україна 
18 серпня 2009 р. в Інформаційному агенстві «Укрінформ» відбувся круглий стіл на тему: 
«Розвиток сільських громад - основа майбутнього розвитку України». Мета круглого столу 
полягала в обговоренні та визначенні стратегії розвитку сільських громад, як цілісної 
системи життєзабезпечення людини, спроможної зупинити вимирання та деградацію 
українського села.   
Під час круглого столу було презентовано досвід розвитку й механізми активізації та 
мобілізації ресурсів сільських громад, який є сьогодні, досвід самоорганізації громад в 
інших країнах, обговорені шляхи розповсюдження цієї практики по всій Україні та участь 
держави в цьому процесі.  
 
www.presscenter.ukrinform.ua
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