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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
2 – 8 квітня 2009 р. 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
АНОНС 
9 квітня поточного року відбудеться конференція «Зона вільної торгівлі з ЄС, як 
інструмент Європейської інтеграції та внутрішніх реформ», організаторами якої 
виступають  Комітет Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції, Інститут 
законодавства та Центр політичних та юридичних консультацій (UEPLAC), за підтримки 
проектів ЄС  "Приєднання України до міжнародних угод та конвенцій по транспорту та 
їхнє виконання" та "Виконання Україною зобов'язань щодо членства в СОТ та реалізації 
Європейської політики добросусідства у сільському секторі" .   
 
http://ueplac.kiev.ua/
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Президент України Віктор Ющенко своїм указом увів у дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про біологічну безпеку України». 
Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Зокрема, РНБО вирішила 
визнати існуючий стан біологічної безпеки таким, що не відповідає національним 
інтересам та вимогам національної безпеки України й не забезпечує ефективну протидію 
біологічним загрозам населенню, сільському господарству, довкіллю тощо та визначити 
серед пріоритетних завдань органів виконавчої влади - здійснення системних заходів з 
ефективної організації систем біобезпеки держави, протидії проявам біотероризму, захист 
населення від безконтрольного та протиправного розповсюдження генетично 
модифікованих організмів, збереження здорового та безпечного природного середовища.  
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Кабінет Міністрів України скасував обмеження вивозу готової продукції, виробленої з 
давальницької сировини (Постанова КМУ №269 від 25 березня 2009 р.). Вивіз із митної 
території України окремих видів готової продукції з давальницької сировини тимчасово 
обмежувався Постановою КМУ від 30 листопада 1996 р. №1429 (обмеження стосувалося 
продукції з курятини, шоколаду, горілчаних напоїв тощо).   
Постанова набула чинності від дня опублікування. 
 
ПроАгро 
За результатами перевірок територіальними органами з держнагляду якості рибної 
продукції в Україні за перший квартал 2009 року встановлено, що 84% перевіреної рибної 
продукції (у вартісному вимірі) не відповідає вимогам нормативної документації й 
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чинного законодавства. За звітний період було перевірено 42 туби консервів (1 туб – 1 тис. 
умовних банок консервів вагою близько 350 г), а також 366 тонн іншої рибної продукції та 
морепродуктів (риби мороженої, холодного копчення,  солоної, пресервів та консервів) на 
загальну суму 3,784 млн. грн.  
За результатами перевірок видано 18 приписів про заборону реалізації 21 партії продукції, 
31 припис про заборону випуску й реалізації конкретних найменувань продукції. 
Винесено 85 постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 
близько 54 тис. грн.  
 
http://consumers.unian.net/ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
За перші два місяці 2009 року імпорт м'яса й субпродуктів до України склав 58,23 тис. т., 
що відповідає середньомісячному обсягу імпорту на рівні 29,1 тис. т, і що свідчить про 
середньомісячне скорочення обсягу імпорту м'яса і субпродуктів у 2009 р. на 34%. 
 
ЛігабізнесІнформ  
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підвела підсумки роботи ринку аграрного 
страхування в Україні в 2008 році. За даними Міністерства аграрної політики виходить, що 
кількість страхових компаній, що працюють у цьому сегменті ринку, скоротилася за рік на 
дві – до 58, а їх склад оновився на третину. Учасникам ринку вдалося збільшити обсяги 
зібраних страхових премій на 56,015 млн. грн. – до 155,382 млн. грн. (+56,37% до 2007 
року), хоча сумарна застрахована площа посівів сільськогосподарських культур 
скоротилася вдвічі – з 2,237 млн. га до 1,172 млн. га. 
 
BIZ.liga.net 
 
 Сільський розвиток 

 
Сенсаційними виявилися результату аукціону з набуття права оренди земель 
сільськогосподарського призначення на Полтавщині.  31 березня в смт Машівка було 
проведено аукціон із набуття права оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення. Перший лот (право на оренду земельної ділянки площею 290,1 га в 
Базилівщинській сільській раді) було продано за 365000 грн. при стартовій ціні у 87030 
грн. (ціна оренди одного гектара перевищила стартову більше, ніж у 4 рази, і склала 1258 
грн.). Другий лот, площею в 104,58 га на території Старицьківської сільської ради, було 
продано за 138046 тис. грн. при стартовій ціні в 31374 грн. (ціна оренди одного гектара 
перевищила стартову більше ніж у 4,4 рази, і склала 1320 грн.). 
Довідка: Середня річна плата за оренду земельної частки (паю) у 2008 році становила 
180,5 грн. за 1 га. 
 
http://www.myland.org.ua/ 
За попередніми даними Держкомстату України, у 2008 році результат від основної 
діяльності сільськогосподарських підприємств (крім малих) склав 5,6 млрд. грн. прибутку 
проти 4,2 млрд. грн. у 2007 році, рівень рентабельності (без обліку бюджетних дотацій і 
доплат) у цілому склав 13,1% проти 15,0% у попередньому році. 
Прибуток від виробництва продукції сільського господарства й надання послуг у 
рослинництві й тваринництві одержали 64% підприємств, сума прибутку в середньому на 
1 підприємство склала 1,4 млн. грн. (у 2007 р. - відповідно 61% і 1,2 млн. грн.). У той же 
час, 36% підприємств одержали від сільськогосподарського виробництва збиток, сума 
збитків 1 підприємство склала 746,7 тис. грн. (у 2007 р. - відповідно 39% і 484,4 тис. грн.). 
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ПроАгро-Новини 
Верховна Рада Україні ухвалила Закон Україні “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів Україні щодо зайнятості членів особистих селянських господарств”. Даним законом 
передбачено право на реєстрацію у службі зайнятості значної частини жителів сільської 
місцевості, які мають у власності земельні ділянки і вважаються членами особистих 
селянських господарств. 
Зокрема, змінами до Закону "Про зайнятість населення" встановлюється, що члени 
особистих селянських господарств належать до категорії зайнятого населення в разі, якщо 
робота в цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний дохід на 
одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати. Порядок 
визначення розрахункового місячного доходу на одного члена особистого селянського 
господарства встановлює Кабінет Міністрів Україні. 
Також ухваленим законом внесене зміни до Закону "Про особисте селянське 
господарство", якими передбачено, що члени особистих селянських господарств 
підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню та пенсійному 
забезпеченню. Загальнообов`язкове державне соціальне страхування членів особистих 
селянських господарств здійснюється в порядку, встановленому законом. 
Пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств та сплата ними 
страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування здійснюються 
відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення та загальнообов`язкове державне 
пенсійне страхування. 
 
Довідка: В Україні налічується 4,8 млн. селянських домогосподарств. 
 
http://www.unian.net/ 
У Міністерстві аграрної політики України під головуванням Міністра аграрної політики, 
голови Міжвідомчої координаційної ради, Юрія Мельника відбулося засідання 
Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій при Кабінеті 
Міністрів України. 
Відкриваючи нараду, Юрій Мельник підкреслив, що «... за останні 15 років ситуація на 
селі кардинально не змінилась, а кількість сільського населення скоротилась на 2 млн. 
чоловік. Аби виправити це становище напрацьовано чимало документів і матеріалів, 
прийнято основний документ - Державну цільову програму розвитку українського села на 
період до 2015 року. Тепер нам потрібно запропонувати Уряду комплекс заходів, які 
допоможуть вирішити наболілі питання». Про стан і перспективи розвитку сільських 
територій відповідно до завдань і заходів Державної цільової програми розвитку 
українського села до 2015 року доповів заступник голови Міжвідомчої ради, заступник 
Міністра аграрної політики Роман Шмідт. 
 
Прес-служба Мінагрополітики 
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