
 
МІНІСТЕРСТВО 

АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
 
 

 
 
 
      
     Проект фінансується         
     Європейським Союзом                

 
 
 
 
 
 
         Проект впроваджується  
         консорціумом на чолі з  WYG    
         International 

 
ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В СОТ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ 

ДОБРОСУСІДСТВА В СІЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ 
EuropeAid/126205/C/SER/UA 

 
 

Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
12 – 18 березня 2009 р. 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Найближчим часом Уряд направить на розгляд Верховної Ради України законопроект 
щодо скасування додаткового 13% мита на імпортні товари, що ввозяться на територію 
України. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, відкриваючи 
засідання Уряду 18 березня 2009 року.  
Закон про 13% мито на імпортні товари був введений за ініціативою депутатів Верховної 
Ради та підписаний Президентом. Юлія Тимошенко зауважила, що введення 13% мита 
ускладнює торговельні взаємовідносини із країнами-членами Світової організації торгівлі, 
адже це суперечить домовленостям, досягнутим між Україною та СОТ. Прем’єр-міністр 
відзначила, що ця надбавка є необґрунтованою та впливає на підвищення цін на продукти 
харчування на внутрішньому ринку, «що є абсолютно недопустимим».  
 
www.kmu.gov.ua 
 

 Безпека харчових продуктів 
 
У Верховній Раді України розробляється проект закону, який стосується стандартів 
дитячого харчування. Оскільки в Україні не існує ніяких стандартів дитячого харчування 
для дітей у віці від трьох років. У той час, наприклад, у Росії такі стандарти є, і вони 
нормують склад дитячих харчових продуктів для ряду вікових категорій дітей відповідно 
до їхніх фізіологічних особливостей. Також стандарти безпеки для дитячого харчування, 
які стосуються дітей у віці до 3-х років, застаріли, оскільки розроблені ще в 1989 році, а з 
тих пір на ринку з'явилося багато нових харчових технологій, інгредієнтів і продуктів 
харчування. 
 
РБК-Україна 
Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України розглянув проект закону 
про внесення змін до законів України щодо надання інформації про вміст у продукції 
генетично-модифікованих компонентів (реєстр. №3230). Законопроектом пропонується 
внести до Закону "Про захист прав споживачів" та до Кодексу про адміністративні 
правопорушення зміни, спрямовані на забезпечення права споживачів щодо отримання 
достовірної інформації про продукти з генетично-модифікованими компонентами.  
Члени Комітету зазначили, що в законодавстві ЄС сфера охорони здоров´я, життя людей та 
сфера захисту прав споживачів, до якої за предметом правового регулювання належить 
законопроект, регулюється Регламентом (ЄС) №1830/2003 Європейського Парламенту та 
Ради щодо відстеження та маркування генетично модифікованих організмів, Директивою 
2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради про умисне вивільнення у навколишнє 
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середовище генетично модифікованих організмів, Регламентом (ЄС) 1829/2003 
Європейського Парламенту та Ради про генетично модифіковані продукти харчування та 
корми.  
За висновками Комітету, законопроект не суперечить нормам зазначених правових актів 
Європейського Союзу. 
 
www.rada.gov.ua 
 

 Ринкова інфраструктура 
 
Асоціація фермерів і приватних землевласників закликає Верховну Раду України якомога 
швидше внести зміни в закон, який стосується сервісних кооперативів. На думку 
президента Асоціації Івана Томича, діюча редакція закону унеможливлює створення 
обслуговуючих кооперативів, оскільки їхнє створення не є вигідним для 
сільгоспвиробників, зокрема, через те, що такі кооперативи мають статус прибуткового 
підприємства, що приводить до значного податкового навантаження на них. У випадку 
прийняття такого закону вдасться зменшити розрив між вартістю сільгосппродукції від 
виробника й вартістю реалізації для кінцевого споживача.  
 
РБК-Україна 
Через зростання курсу долара імпортні фрукти на українському ринку значно 
подорожчали. Обсяги продажів найбільш популярних бананів, апельсинів, яблук 
знизилися зараз на 40-50% у порівнянні з жовтнем минулого року. Імпортери констатують: 
попитом користуються найдешевші яблука, цитрусові й банани. Якщо до кризи покупець 
був готовий платити за дорогі фрукти, то зараз ні. Тому ціна має визначальне значення. 
Цим імпортери й пояснюють переорієнтацію покупців: зараз вони відмовляються від 
покупки фруктів у супермаркетах, віддаючи перевагу традиційним продовольчим ринкам, 
де їх можна купити дешевше.  
Що стосується українських виробників фруктів, то вони навряд чи зможуть скористатися 
подорожчанням імпортних "дарунків природи". Очікувати, що через кризу на полках 
з'явиться більше вітчизняних фруктів, не доводиться. Через відсутність кредитів 
українські садівники навряд чи зможуть збільшити свою присутність на ринку.  
Садівники відзначають, що головна проблема вирощування фруктів в Україні - слабка 
підтримка з боку держави.  
 
ЛІГАБізнесІнформ
 

 Сільський розвиток 
 
АНОНС 
 
26-27 березня 2009 року відбудеться спеціалізована виставка "Землевпорядкування і 
земельні відносини – 2009". Виставка проводитиметься вже вдруге. На виставці будуть 
представлені учасники земельного ринку і регулятори земельних відносин – державні 
органи управління, науково-дослідні та проектні інститути, землевпорядні та геодезичні 
підприємства, інвестиційні та девелоперські компанії, банківські установи, агентства 
нерухомості, інші учасники ринку землі. 
У рамках виставки-форуму відбудуться круглі столи та конференції. Організатор виставки-
форуму – Асоціація "Земельна спілка України". 
 
http://www.myland.org.ua
У ході парламентських слухань "Про сучасний стан та перспективи розвитку сільського 
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господарства і харчової промисловості України" Міністр аграрної політики Юрій Мельник 
зазначив, що цього року майже в 4 рази зменшено бюджетну підтримку для АПК. За його 
словами,  сподівання аграріїв на відновлення кредитування з боку комерційних банків не 
підтверджуються, при потребі аграріїв у пролонгації кредитів на суму 4,2 млрд. грн. на 
сьогодні фактично пролонговано 2 млрд. грн. На думку Ю.Мельника, ситуація в частини 
бюджетування АПК є загрозою для галузі. Міністр вважає, що необхідно прийняти ряд 
невідкладних заходів, до складу яких входить, зокрема, і підтримка фермерських 
господарств.  
У парламентських слуханнях взяли участь народні депутати, представники Української 
академії аграрних наук, виноробної та харчової промисловості, фермерських господарств, 
сільськогосподарських кооперативів, громадських організацій та інші. На думку учасників 
парламентських слухань, необхідно розробити та затвердити державну цільову програму 
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та розвитку 
земельних відносин на період до 2015 року й науково-технічну програму із землеустрою 
сільських територій та сільськогосподарських землекористувань. 
 
www.unian.net
http://www.agroconf.org
Території земель туристичного й рекреаційного призначення будуть розмежовані з 
виносом на місцевість. Ця робота проводиться Державною службою туризму й курортів 
разом із Міністерством охорони навколишнього природного середовища, про що свідчать  
проекти відповідних розпоряджень, які розіслані для узгодження в зацікавлені відомства. 
Державною службою туризму й курортів буде створена єдина мережа туристичних 
маршрутів. У цей час у неї включені 63 маршрути в регіонах, що беруть участь у 
проведенні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Крім того, планується також 
створити мережу інформаційних туристичних центрів. 
 
РБК-Україна 
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроекти №3134 "Про внесення 
змін у деякі кодекси України щодо встановлення відповідальності за штучне утворення 
земельної ділянки без відповідної дозвільної документації" та  №3417 "Про внесення змін 
у деякі законодавчі акти України (щодо відповідальності за правопорушення щодо земель 
водного фонду)".  
Обидва законопроекти передбачають встановлення адміністративної й кримінальної 
відповідальності за незаконні дії щодо земель водного фонду, зокрема, зміну рельєфу цих 
земель і незаконне заволодіння ними. 
 
www.unian.net
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