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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
25 грудня 2008 року – 14 січня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
АНОНС 
16 січня 2009 року відбудеться зустріч Міністра аграрної політики України Ю.Ф.Мельника 
з Комісаром Європейської Комісії з питань сільського господарства та розвитку сільської 
місцевості М.Фішер Боель. Зустріч, на якій буде обговорене коло відповідних питань, 
відбудеться в українському павільйоні на Міжнародній виставці ярмарку «Зелений 
тиждень» у Берліні.  
Міністр сільського господарства й освоєння земель Єгипту Амін Абаза під час зустрічі з 
Послом України в Єгипті Євгенієм Микитенко пообіцяв посприяти в рішенні питання 
реєстрації ГАК "Хліб України" при Адміністрації продовольства Єгипту для участі в 
міжнародних тендерах, які проводяться в рамках виконання державної програми поставок 
зернових у Єгипет.  
А.Абаза висловив упевненість, що в ході візиту в Єгипет Міністра аграрної політики 
України Юрія Мельника, запланованого на лютий 2009 р., будуть закріплені досягнуті 
результати, певні нові конкретні напрямки співробітництва в галузі сільського 
господарства й розширена договірно-правова база співробітництва. 
 
BIZ.liga.net 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України  № 1570-р затверджено План першочергових 
заходів щодо виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ. План включає 
низку заходів, які необхідно здійснити, у тому числі, у агропромисловому секторі, такі, як: 
надання внутрішньої підтримки виробникам сільськогосподарської продукції відповідно 
до механізму, передбаченого угодами СОТ, з дотриманням зобов’язань України в рамках 
членства у СОТ щодо сукупного виміру підтримки сільського господарства та інших 
зобов’язань згідно з Протоколом про вступ України до СОТ; приведення державних 
стандартів у відповідність з рекомендаціями Кодексу аліментаріус, зокрема встановлення 
вимог до строків зберігання риби; затвердження Порядку розподілу тарифної квоти на 
ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини з додержанням норм і принципів СОТ тощо. 
www.kmu.gov.ua 
Росія буде щомісяця відслідковувати обсяги поставок приблизно 30 товарів з України у 
зв'язку з її приєднанням до СОТ і можливим завданням збитків російським виробникам. 
Це стосується приблизно 30 позицій, в основному сільгосптоварів - масла, молока, 
вершків, сирів та інших. Крім того, у цей список потрапили сільськогосподарські машини. 
У Мінекономрозвитку Росії  стурбовані планами України щодо введення 13% імпортного 
мита на всі товари, ввезені в Україну, і вважають цей факт грубим порушенням україно-
російської двосторонньої угоди.   
 
За матеріалами Інтерфакс-Україна  



Україна має намір створити зону вільної торгівлі з Казахстаном. Про це говориться в 
проекті Програми діяльності Уряду щодо подолання наслідків світової фінансово-
економічної кризи. Із цією метою в 2009 р. Мінекономіки України разом з казахською 
стороною повинне підготувати і погодити проект Протоколу про поетапне вилучення 
обмежень із режиму вільної торгівлі між двома країнами.  
 
За матеріалами РБК-Україна  
 

 Безпека харчових продуктів 
 
Європарламент дозволив збільшити кількість дозволених до використання пестицидів, 
заборонивши небезпечні. 
 
http://www.unian.net 
 

 Ринкова інфраструктура 
 
Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін у 
Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо 
вдосконалення механізмів державного цінового регулювання ринку сільськогосподарської 
продукції, страхування ризиків сільськогосподарського виробництва й введення заходів по 
відновленню тваринництва й реалізації соціальних програм на селі), N2375. Зокрема, 
законопроект передбачає створення державного інтервенційного фонду, засобами якого 
може розпоряджатися Аграрний фонд, вводиться моніторинг аграрного ринку, 
визначаються об'єкти й суб'єкти державного цінового регулювання, передбачається 
державне субсидування розвитку соціальної інфраструктури на селі, законодавчо 
закріплюється відшкодування збитків сільгоспвиробникам внаслідок стихійних лих. 

 
ЛІГАБізнесІнформ 
Верховна Рада України продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського 
призначення до 1 січня 2010 року. За прийняття в цілому Закону "Про внесення змін у 
деякі закони України щодо запобігання негативних наслідків впливу світової фінансової 
кризи на розвиток агропромислового комплексу" N3353 проголосували у вівторок 263 
народних депутата. 

 
РБК-Україна
Загальне виробництво продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств за 
січень-листопад 2008 року зросло на 18,0%, у тому числі в сільськогосподарських 
підприємствах - на 36,9%, у господарствах населення - на 5,9%. Про це свідчать дані 
Державного комітету статистики України. 
 
ЛІГАБізнесІнформ 
Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню в 
2009 році. Про це свідчить Постанова КМУ від 27 грудня 2008 р., N 1123. Зокрема, на 
поточний рік введено ліцензування імпорту свинини, м'яса і харчових субпродуктів 
свійської птиці, сала без пісних частин, свиного жиру і жиру свійської птиці. Також це 
стосується імпорту цукрових сиропів без і з додаванням ароматичних речовин або 
барвників, готових харчових продуктів із вмістом какао.  
 
http://biz.liga.net/news 
Верховна Рада України заборонила банкам самостійно підвищувати процентну ставку по 
кредитах для сільгоспвиробників. Відповідна поправка внесена до Закону "Про внесення 
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змін у деякі закони України щодо запобігання негативних наслідків впливу світової 
фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу" N3353.  
 
ЛІГАБізнесІнформ 
Росія продовжила дію мит на імпорт цукру з України до 1 січня 2013 року. Строк 
вилучення білого цукру з режиму вільної торгівлі з Україною минав 1 січня 2009 р. Однак 
29 грудня 2008 р. Уряд РФ прийняв постанову «Про заходи державного регулювання 
імпорту товарів, ввезених на митну територію Російської Федерації з України», яка 
встановлює новий строк скасування безмитного ввезення українського цукру - 1 січня 
2013 р. 
 
http://economics.unian.net/rus/detail/2943 
Прийнятим Верховною Радою Законом, тимчасово до 1 вересня 2009 року дозволяється 
вивіз насіння соняшнику (код товару згідно УКТ ВЭД 1206 00), без сплати вивізного 
(експортного) мита, ставки якого затверджені статтею 1 Закону України "Про ставки 
вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур", за умови вивозу 
його безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками або закупівлі його 
безпосередньо в таких товаровиробників за цінами не нижче мінімальних закупівельних 
цін, встановлених відповідно до законодавства, у режимі неавтоматичного ліцензування". 
 
ЛІГАБізнесІнформ 
 

 Сільський розвиток 
 
Створено Міжвідомчу координаційну раду з питань розвитку сільських територій 
(Постанова КМУ від 27.12.2008 р., № 1124), яка є тимчасовим консультативно-дорадчим 
органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України. Головними завданнями  ради є 
забезпечення координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та наукових установ, пов’язаної з виконанням Державної цільової 
програми розвитку українського села на період до 2015 року та здійснення контролю за 
виконанням завдань і заходів Програми. 

 
www.kmu.gov.ua 
Господарства населення скоротили обсяг продукції тваринництва за січень-листопад 2008 
року на 3,9%. Про це свідчать дані Державного комітету статистики України. 

 
ЛІГАБізнесІнформ 
Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України по питаннях діяльності системи кредитної кооперації». 
Даним законопроектом передбачено узгодження між собою норм Цивільного і 
Господарського кодексів України, а також законів «Про фінансові послуги і державне 
регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні союзи», «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців» тощо.  
Даним законопроектом передбачається упорядкувати питання, що стосуються державної 
реєстрації, отримання статусу фінансової установи, ліцензування кредитних союзів.  
Ухвалення законопроекту сприятиме наданню доступу до фінансових послуг ширших 
верств населення, особливо в сільській місцевості, зниженню ризиків для учасників 
системи кредитної кооперації. 
 
«Главред» 
На прикінці грудня відбувся Круглий стіл «Наслідки скасування пільги з ПДВ для 
особистих селянських господарств-виробників молока в умовах економічної кризи» 
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В рамках круглого столу відбулася презентація дослідження соціально-економічних 
наслідків прийнятого рішення, в якій висвітлено наступні питання:
• вплив прийнятого рішення на молочну галузь в умовах економічної кризи;
• прогноз динаміки ефективних закупівельних цін, а також роздрібних цін на молочну 
продукцію 
• бюджетна ефективність скасування дотації. 
 
http://www.agroconf.org/ 
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