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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
1 - 7 жовтня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Україна та ЄС розпочали 8-й раунд переговорів про зону вільної торгівлі, який проходить 
у Брюсселі. Переговори триватимуть з 5 по 9 жовтня. Делегацію України очолює 
заступник Міністра економіки Валерій П’ятницький, делегацію ЄС – директор 
Генерального директорату Єврокомісії „Торгівля” Єва Сіновец.  
У ході переговорів, які проходитимуть у рамках робочих груп, сторони обговорять 
питання тарифної пропозиції, конкуренції, державних закупівель, послуг, сталого 
розвитку, державної допомоги тощо. Попередній, 7-й раунд переговорів, проходив у Києві 
30 червня - 3 липня цього року. 
Раніше сторони планували завершити переговори до кінця цього року, однак у МЗС 
України вважають, що питання зони вільної торгівлі до кінця року погодити не вдасться. 
 
http://www.unian.net 
Білорусь скасувала застосування антидемпінгового мита відносно кондитерських виробів з 
України. Відповідна постанова розміщена на офіційному сайті Ради міністрів Білорусі. 
Зокрема, у результаті антидемпінгового розслідування, проведеного білоруською 
стороною, дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен», ЗАТ «Житомирські 
ласощі», а також акціонерне товариство закритого типу «Харківська бісквітна фабрика» 
погодилися із ціновими зобов'язаннями для збереження своїх поставок у Білорусь. 
МЗС Білорусі уповноважене здійснювати контроль за виконанням кондитерською 
корпорацією «Рошен», ЗАТ «Житомирські ласощі» і Харківською бісквітною фабрикою 
цінових зобов'язань. 
 
http://economics.unian.net/ 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
Відповідно до офіційного повідомлення Міжнародного  епізоотичного бюро, на 
адміністративній території Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії 
зареєстровано захворювання свиней на грип A/H1N1 (2009). 
Керуючись ст. 51 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", 
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України своїм розпорядженням 
тимчасово заборонив з 29 вересня 2009 р. ввезення в Україну з Північної Ірландії свиней, 
продуктів і сировини з них.  
 
Прес-служба Держкомветмедицини 
З 6 по 9 жовтня в містах Бровари та Васильків Київської області проходить VII-й 
Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини. Учасників форуму очікує 



цікава й насичена програма.  
8 жовтня голова Комітету ветеринарної медицини України Петро Вербицький відкриє 
роботу "круглого столу", під час якого ветеринари обговорять актуальні питання стану та 
розвитку галузі, обміняються досвідом впровадження сучасних технологій, розглянуть 
основні аспекти ділової та наукової діяльності у ветмедицині. Учасники конгресу візьмуть 
участь в урочистому нагородженні дипломами практикуючих лікарів, що працюють за 
різними спеціалізаціями.  
8 і 9 жовтня спеціалісти ветеринарної медицини працюватимуть у двох секціях: «Здоров’я 
дрібних тварин» та «Здоров’я продуктивних тварин». В рамках конгресу працюватиме 
Міжнародний семінар з хвороб коней, в якому беруть участь не тільки українські, а й 
фахівці з інших країн, зокрема Великої Британії. 
 
Прес-служба МінАП 
АНОНС 
10 жовтня 2009 р. з 10.00 до 13.00 у м. Львів на Площі Ринок відбудеться Перший 
Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів. Ярмарок відбудеться за підтримки 
Міністерства аграрної політики України, Львівської міської Ради, Державного 
Секретаріату Швейцарії з питань економіки.  
Організатори: Федерація органічного руху України в співробітництві зі Швейцарським 
дослідницьким інститутом (FIBL). Організатори заходу запрошують для участі в ярмарку 
не тільки виробників органічної продукції західного регіону, але й усієї України й інших 
європейських країн. Зокрема, Польщі, Угорщини, Швейцарії.  
 
ПроАгро 
 

 Ринкова інфраструктура 
 

Верховна Рада України прийняла за основу проект постанови №5094 "Про державне 
регулювання цін на споживчі товари, які мають істотне соціальне значення для 
населення". Кабінету Міністрів рекомендовано невідкладно затвердити перелік 
споживчих товарів, які мають істотне соціальне значення для населення, на які 
встановлюються державні фіксовані ціни.  
Передбачається проведення постійного моніторингу цін на такі товари, оперативного 
аналізу цінової ситуації на споживчому ринку тощо. 
 
АПК-Інформ 
Найбільшими орендарями сільськогосподарських земель в Україні є компанія "Українські 
аграрні інвестиції" (близько 330 тис. га), Маріупольський металургійний комбінат ім. 
Ілліча (близько 225 тис. га) і " Нафком-Агро" (близько 200 тис. га).За інформацією 
видання, у п'ятірку найбільших орендарів сільськогосподарських угідь також увійшли 
компанії "Миронівський хлібопродукт" (180 тис. га) і " Астарта-Київ" (166 тис. га). 
Земельний банк 25 найбільших аграрних холдингів становить приблизно 3 млн. га з 40-42 
млн. га сільгоспугідь України.
 
Інтерфакс-Україна 
Для стабілізації ситуації на ринку зерна й наповнення Спеціального фонду Держбюджету 
Аграрний фонд експортує 0,5 млн. тонн зерна. Про це свідчить розпорядження Кабінету 
Міністрів України N1158 від 16 вересня, розміщене на сайті Уряду, відповідно до якого, 
ціна експорту зерна повинна бути не нижче середньозваженої ціни на акредитованих 
товарних біржах по експортних договорах протягом 3 торговельних сесій і не нижче 
середньозваженої ціни закупівлі на 1 серпня 2009 р. з урахуванням видатків на зберігання 
й реалізацію зерна.  
Крім того, відпуск зерна буде здійснюватися з Державного інтервенційного фонду через 



державні припортові елеватори. 
 
BIZ.liga.net 
Виробництво валової сільгосппродукції в Україні за січень-серпень 2009 року виросло на 
0,4%, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Про це свідчать дані Держкомстату 
України. Самий значний приріст виробництва був зафіксований в Івано-Франківській 
(15,3%), Львівській (12,7%), Хмельницькій (12,7%) і Тернопільській областях (12,6%). 
Самий значний спад виробництва був відзначений у Луганській (12,7%), Одеській (12,2%), 
Кіровоградській (11,9%), Запорізькій (11,7%) та Харківській (11,3%) областях. 
 
BIZ.liga.net 
Вкладати гроші в український аграрний сектор призвав Президент Віктор Ющенко, 
виступаючи перед інвесторами на Львівському економічному форумі. Щорічний експорт 
вітчизняної агропродукції досягає $7 млрд. Україна - перша у світі по виробництву 
ячменю й соняшнику. І, на переконання глави держави, незабаром вона стане провідною 
державою у вирощуванні сої й рапсу. Вкладати кошти він радить в інфраструктуру 
агросектору. Зокрема, у будівництво елеваторів. Адже при врожаї зернових в 50 млн. тонн 
потужностей для зберігання є на 30 млн. тонн. Не вистачає потужностей для переробки 
продукції.  
«Ми маємо гарні досягнення в приросту національної переробки агропродукції, але, на 
жаль, тільки одна третина продукції переробляється на існуючих потужностях. Усі інші, 
практично в кожному регіоні, чекають інвестора», - коментує В.Ющенко. 
 
АПК-Інформ 

 
 Сільський розвиток 

 
Кредит у розмірі 15 тисяч гривень для осіб, які займаються організацією "зеленого 
туризму" на своїй садибі, запроваджено в Рівненській області. Кошти виділено з фонду 
підтримки індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості.  
За словами заступника начальника управління культури і туризму облдержадміністрації 
Ярослави Гаврилової, користувач позики сплачуватиме два відсотки річних, і 
спрямовуватиме фінансові ресурси виключно за цільовим призначенням - на встановлення 
каналізаційно-водопровідних систем, добудову газопроводів, облаштування домашнього 
готельно-кемпінгового господарства. 
Раніше ентузіастам нового виду послуг надавалася безпроцентна допомога в 5 тисяч 
гривень. Завдяки цьому в приватних будинках у селах створено 30 відпочинкових 
комплексів (загалом їх є 80). Вони розташовані в гірських ареалах так званої 
"Надслучанської Швейцарії", біля водойм, поблизу старовинних замків, неподалік 
Національного історико-культурного заповідника "Поле Берестецької битви" тощо. 
Розпочато обслуговування подорожуючих і в кінцевих точках найдовшої в Європі 106-
кілометрової вузькоколійної залізниці, що на півночі області. Тут передбачено реалізацію 
програми "Поліський трамвай", зокрема, заснування на селянських обійстях вздовж 
полотна об'єктів мандрівного дозвілля. Їх проекти розробляє агенція "Інвест-Ін-Рівне 
Консалтинг". 
 
Укрінформ 
Президент України Віктор Ющенко вважає, що урядова аграрна політика в 2010 році 
повинна стати більше ефективної, передбачивши адекватну бюджетну підтримку й 
створення економічних стимулів для галузі стратегічного для України значення. Про це 
глава держави сказав під час зустрічі із представниками аграрного сектора й активом 
Борівського району Харківської області. 
Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, 



В.Ющенко підкреслив, що сільське господарство є традиційною для України галуззю, що 
в умовах надзвичайно сприятливої світової цінової кон'юнктури на продовольство здатна 
вивести українську економіку із кризи. Для цього, по переконанню В.Ющенка, необхідна 
професійна компетентна аграрна політика, яка б створила можливості розвитку аграрного 
виробництва. Для росту потужностей галузі необхідний розвиток інфраструктури, 
зокрема, транспортної й елеваторів. Також має потребу в змінах тарифна політика, що 
повинна зробити українську продукцію конкурентної на зовнішніх ринках. 
 
ЛiгабiзнесIнформ 
АНОНС 
10-13 листопада 2009 року відбудеться VI Міжнародна агропромислова виставка 
АГРОФОРУМ – 2009. Організаторами виставки виступають ТОВ "Міжнародний 
виставковий центр" та Экспо-центр "Господар", офіційну підтримку надають Міністерство 
аграрної політики України та Міністерство промислової політики України. Також у рамках 
виставки  "АГРОФОРУМ - 2009" пройде 12-та Універсальна агропромислова виставка 
"Фермер України".  
Під час роботи Форуму буде проведений 12-й Всеукраїнський конкурс на краще 
Фермерське господарство, Фермерський кооператив і Підсобне господарство України, 
планується проведення конференцій, презентацій українських і закордонних фірм, 
виробників і постачальників продукції для агропромислового комплексу, презентація 
передових технологій, інноваційних рішень і розробок у цій галузі.  
 
УНІАН 
 


