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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
20 – 26 серпня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Україна й Білорусь володіють необхідним потенціалом для розширення торговельно-
економічних відносин, вільної торгівлі, зокрема, цукром, заявив 21 серпня в Мінську 
посол України в Білорусі Ігор Ліховий. "Білоруський цукор відомий в Україні. Немає 
жодних перешкод для вільної торгівлі", - відзначив український дипломат. За словами 
І.Ліхового, можливість організації постачань білоруського цукру до України залежатиме 
від урожаю цукрового буряку в Україні. У той же час, заявив І.Ліховий, "питання по 
тростинному цукру викликає питання в українських цукровиробників".  
Кажучи про торговельно-економічні взаємини, що складаються в нинішньому році, посол 
України відзначив, що в результаті фінансово-економічної кризи об'єми двосторонньої 
торгівлі впали до рівня 2007 р. За підсумками першого півріччя товарообіг України з 
Білоруссю склав трохи більше $1,2 млрд. і зменшився в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року на 52%, повідомив І.Ліховий.  
 
Інтерфакс-Захід 
АНОНС 
З 18 по 20 вересня 2009 року в Москві вперше відбудеться Сорочинський ярмарок. 
Співорганізатор - ТОВ "Сорочинський ярмарок" запрошує підприємства Полтавщини й 
України, які зацікавлені в співробітництві з підприємствами Російської Федерації, взяти 
участь у цьому заході. У культурно-мистецькій програмі Сорочинського ярмарку в Москві 
буде брати участь колектив-переможець Фестивалю народної творчості на Національному 
Сорочинському ярмарку, який відбувся 19-23 серпня.   
 
http://www.yarmarok.poltava.ua/ukr/ 
Полтавський хлібокомбінат веде сьогодні переговори з австрійською компанією 
"Mecaterm" про поставки хліба й хлібобулочних виробів під торговою маркою "Живий 
хліб" в Австрію, Німеччину й Францію. Про це повідомили в прес-службі компанії. 
Відповідно до їхньої інформації, лідер австрійського ринку спеціального устаткування - 
компанія "Mecaterm" звернувся до ВАТ "Полтавський хлібокомбінат" із пропозицією 
збільшити обсяги виробництва хліба під ТМ "Живий хліб" для його реалізації на території 
Австрії, Німеччині й Франції.  

Для організації поставок хліба, закордонний партнер Полтавського хлібокомбінату має 
намір скласти пул інвесторів із цих країн. Австрійський представник переконаний: в 
українського хліба є всі шанси зайняти гідне місце лідера на ринках Європи. Зокрема, для 
збереження всіх корисних і живильних властивостей хліба, його пропонується піддати 
глибокій заморозці на стадії 95% готовності. Як повідомили в компанії, зараз також 
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ведуться переговори й досягнуті угоди про поставки хліба ВАТ "Полтавський 
хлібокомбінат" у Росію. 

BIZ.liga.net 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
У Луганській області створена лабораторія молекулярно-генетичних досліджень ГМО в 
продуктах харчування й сільгоспвиробництва. Лабораторія по дослідженню ГМО 
оснащена сучасним високотехнологічним обладнанням і відповідає вимогам європейських 
і міжнародних стандартів.  
"Сучасне обладнання провідних фірм, професійна підготовка кадрів, якісні тест-системи, а 
також реактиви й матеріали для роботи з біологічними об'єктами дозволять вирішувати 
завдання на високому рівні", - відзначив директор державного підприємства "Луганський 
регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації" 
В’ячеслав Шахов. 
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Президент України Віктор Ющенко вважає, що для економічного оздоровлення України 
необхідне створення і введення повноцінного ринку землі, скасування мораторію. У своїй 
промові з нагоди 18-ої річниці Незалежності України він запропонував цілісний план 
економічного оздоровлення України, одним із ключових напрямків якого є створення і 
введення повноцінного ринку землі, зняття мораторію, перетворення аграрного сектору на 
одну з основ експортного потенціалу держави. 
 
http://www.myland.org.ua 
Аграрний фонд станом на 26 серпня відпустив торговим мережам на реалізацію 24,7 тис. т 
цукру. Про це журналістам повідомив Міністр аграрної політики Юрій Мельник. Він 
уточнив, що всього в розпорядженні Аграрного фонду знаходилося 39,7 тис. т цукру. Крім 
того, згідно розпорядження Уряду, 28 тис. т цукру у вільний продаж має надійти із запасів, 
що знаходяться в розпорядженні Держкомрезерву. Ю.Мельник також повідомив, що вже 
до 1 вересня ц.р. (початок нового маркетингового року) до переробки цукрового буряка 
нового врожаю приступлять 3 заводи. Очікується, що всього в 2009/2010 маркетинговому 
році в Україні вироблятимуть цукор 64 заводи.  
Міністр повідомив також, що його відомство прогнозує виробництво цукру в Україні в 
2009/2010 маркетинговому році на рівні 1,5 млн. т. "Ми не зменшували наш прогноз", - 
підкреслив він. 
 
РБК-Украина 
Господарства різних форм власності на 2009 р. через НАК "Украгролізинг" замовили 
10745 одиниць техніки і обладнання на суму 862 млн. грн. Про це повідомив заступник 
голови правління НАК "Украгролізинг" Тарас Семикопний. 
За його словами, з Держбюджету на 2009 рік компанії виділили на лізингові операції 153 
млн. грн. "НАК "Украгролізинг" вже освоїв більше половини коштів, передбачених на 
лізингові операції на 2009 рік", - сказав Т.Семикопний і додав, що відповідними 
постановами уряд виділив зі Стабілізаційного фонду ще 393 млн. грн. на закупівлю 
сільгосптехніки. 
 
http://economics.unian.net/ 
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21 серпня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України, що затверджує Порядок 
видачі сертифікату якості зерна й продуктів його переробки. 
Згідно Закону "Про зерно і ринок зерна в Україні" експортно-імпортні операції із зерном і 
продуктами його переробки проводяться за наявності відповідних сертифікатів якості.  
Так, зазначена постанова затверджує вказаний Порядок, що визначає процедуру видачі 
сертифікату якості зерна і продуктів його переробки, окрім хлібобулочних і макаронних 
виробів, при здійсненні експортно-імпортних операцій, включаючи відвантаження в 
пункти накопичення для подальшого експорту, транзиту територією України при перевалці 
через портові зерноперевалочні ємкості і переміщенні територією України, і обіг бланків 
цих сертифікатів.  
Сертифікація зерна й продуктів його переробки включає їх огляд (інспекція) і видачу 
сертифікату якості по місцю такого огляду. 
 
BIZ.liga.net 
АНОНС 
Перша в Україні міжнародна конференція з ефективного транспортування та зберігання 
агропродукції "Агрологістика - 2009" відбудеться 17 вересня 2009 р. у Києві. Головна ідея 
конференції - покращити якість транспортування та зберігання агропродукції в Україні за 
допомогою ефективних логістичних рішень. 
 
Організатор конференції - Посольство Королівства Бельгії в Україні. 
 
http://www.agroconf.org/ 
 
 Сільський розвиток 

 
Народні депутати мають намір зберегти з початку наступного року за селянами право 
реалізувати власну сільськогосподарську продукцію. Про це йдеться в законопроекті "Про 
внесення змін у статтю 35 Закону України "Про безпеку і якість харчових продуктів" 
N5053, зареєстрованому у Верховній Раді 18 серпня 2009 року. Як стверджують автори 
законопроекту, введення з 1 січня 2010 року, відповідно до Закону України "Про безпеку і 
якість харчових продуктів", заборони на реалізацію на ринках власноручно забитої худоби 
й виготовлених у приватному господарстві молочних продуктів, призведе до росту цін на 
м'ясо й інші продукти.  

Передбачається, що прийняття запропонованого законопроекту дозволить зберегти право 
селян реалізовувати власну сільськогосподарську продукцію, а також право споживачів 
купувати таку продукцію безпосередньо в її виробників, а не посередників. При цьому, 
законопроектом не заперечується необхідність здійснення досліджень зазначених 
харчових продуктів щодо їхньої придатності для споживання людиною, шляхом 
здійснення ветеринарно-санітарної експертизи. «На сьогоднішній день на ринках 
проводиться державний ветеринарно-санітарний контроль харчових продуктів, на кожну 
тушу забитої тварини держветлабораторія видає відповідні ветеринарні документи, які 
засвідчують санітарний стан м'яса й інших продуктів харчування», - нагадують автори 
документа. 

BIZ.liga.net 
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