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 СОТ та політика добросусідства 

 
У Міністерстві економіки України відбулося відкриття переговорів про укладення Угоди 
про вільну торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ) за 
участю Віце-прем’єр-міністра України Григорія Немирі, Міністра економіки України 
Богдана Данилишина та Заступника Генерального секретаря ЄАВТ Дідьє Шамбове. 
У своїй промові  Григорій Немиря висловив сподівання, що цей переговорний процес буде 
«динамічним та конструктивним, і, незважаючи на спокуси надмірного протекціонізму під 
час кризи, успішне завершення цих переговорів створить нові умови для торгівлі без 
бар’єрів».  
«Укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейською асоціацією вільної 
торгівлі не тільки стимулюватиме розвиток торгівельних відносин, але буде вигідним для 
наших громадян та сприятиме процвітанню наших країн»,- зауважив Дідьє Шамбове. 
 
Довідка: ЄАВТ, яку було створено майже 40 років назад, об’єднує такі країни, як 
Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. Більша частина цих країн є членами ЄС. 
ЄАВТ має угоди про вільну торгівлю з 17 країнами світу. 
 
www.kmu.gov.ua 
Сірійські бізнесмени заявили про наміри поглибити співробітництво з Україною в сфері 
сільського господарства, переробної промисловості й освіти. Про це йшлося на зустрічі 
губернатора Вінниччини Олександра Домбровського із заступником посла Лівії в Україні 
Фарадж Рамадан Ірисом. Сірійці хочуть працювати «на основі довгострокових контрактів 
із можливістю використання великих площ угідь». Розглядалися також перспективи 
реалізації вінницького зерна, цукру, молочної продукції.  
 
www.newport.com.ua  
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Багато українських виробників поки що не збираються інформувати покупців про вміст 
генетично модифікованої сировини в своїй продукції, хоча цього вимагає новий 
національний стандарт ДСТУ 4518:2008, який набуває чинності 1 травня. До того ж, на 
думку експертів, навіть якщо виробник надасть інформацію про зміст ГМО, не існує 
гарантій її правдивості. Оскільки в Києві працює всього три спеціалізовані лабораторії, які 
можуть здійснювати аналіз виявлення ГМО, маловірогідно, що продукція десятків тисяч 
підприємств із періодичністю в квартал буде поступати на дослідження в столицю.  
Ще складніша ситуація з імпортом, на сьогоднішній день на митниці немає жодної 
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лабораторії, яка б займалася перевіркою імпортних товарів на ГМО. Поки що ж в 
лабораторії переважно звертаються ті українські компанії, які поставляють свою 
продукцію на експорт до Росії й країн ЄС (туди заборонено ввозити продукти харчування 
без сертифікату про наявність/відсутність в них ГМО). 
 
http://economics.unian.net/ 
Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин Верховної Ради України 
рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні законопроект "Про Загальнодержавну 
цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів і 
забруднюючих речовин в живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а 
також в харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2009-2014 рр.". 
Законопроектом пропонується здійснити низку заходів, спрямованих на підвищення якості 
й безпеки продуктів тваринного походження й кормів, харчових продуктів, підконтрольних 
ветеринарній службі. Проект містить положення про всебічне інформування споживачів 
про ризики, пов'язані із вживанням низькоякісних харчових продуктів, використання 
кормів, які містять залишки ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин і 
розширенні ринків збуту вітчизняної сільськогосподарської продукції.  
 
АПК-ІНФОРМ 
По рекомендації інспекційної перевірки Європейської комісії, проведеній в Україні щодо 
запобігання забрудненню мінеральними маслами соняшникової олії, асоціація 
"Укроліяпром" взяла на себе зобов'язання по впровадженню на підприємствах галузі 
систем управління безпекою харчових продуктів (НАССР) до 1 вересня 2009 р. Наявність 
у підприємств харчової промисловості систем НАССР стає обов'язковою вимогою при 
виході на європейський ринок. Ця вимога продиктована Директивою Ради ЄС 93/43/ЕЕС 
від 14.07.1993 р. "Про гігієну харчових продуктів".  
Статтею 20 Закону України "Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини" теж передбачено, що "суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні і юридичні 
особи всіх форм власності, які займаються розробкою, виробництвом, транспортуванням, 
зберіганням, ввезенням, а також реалізацією, використанням, утилізацією або знищенням 
харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов'язані здійснювати заходи щодо 
поетапного впровадження на підприємствах харчової промисловості міжнародної системи 
забезпечення безпеки харчових продуктів НАССР".  
Нагадаємо, що інспекційна перевірка здійснена Європейською комісією після виявлення в 
соняшниковій олії, яка експортувалася з України в країни ЄС, мінеральних масел.  
Довідка: 
Система НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points (англ. - аналіз небезпечних 
чинників і критичних точок контролю) - забезпечує контроль на всіх етапах харчового 
ланцюга ("від поля до столу"), в будь-якій точці процесу виробництва, зберігання й 
реалізації продукції, де можуть виникнути небезпечні чинники. 
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко обіцяє всесторонню підтримку інвесторам з 
боку уряду. Про це вона заявила 17 квітня під час зустрічі із головним виконавчим 
директором компанії "Нестле" Полемо Бюльке."Сподіваюся, що в ці важкі часи справжні 
партнери України примножуватимуть інвестиції, а не згортатимуть свій бізнес", - 
підкреслила Ю.Тімошенко. Прем'єр-міністр підкреслила, що в умовах світової фінансово-
економічної кризи для України важливо отримувати підтримку інвесторів. Вона вказала, 
що уряд України систематично здійснює заходи, направлені на те, щоб зробити 
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інвестиційний клімат в країні привабливішим. Зі свого боку, П.Бюльке високо оцінив 
роботу уряду в умовах світової фінансової кризи. Він повідомив, що компанія "Нестле" 
працює в Україні з 1994 р. і не має наміру згортати свій бізнес. За його словами, компанія 
вже інвестувала в українську економіку близько 2,5 млрд. грн.  
Цього року "Нестле", найбільший у світі виробник харчової продукції, планує вкласти 286 
млн. грн. і 36 млн. грн. у будівництво двох заводів на базі українських корпорацій 
"Торчин" і "Світоч".  
 
АПК-ІНФОРМ 
Президент України Віктор Ющенко в листі до Прем'єр-міністра Юлії Тимошенко висловив 
свою стурбованість ситуацією, що склалася в сільськогосподарському та промисловому 
виробництві України. Він звертає увагу, що, зокрема, внутрішнє виробництво м'яса в 
забійній вазі в 2008 р. практично не зросло порівняно з 2007 р., виробництво молока - 
скоротилося на 4,1%. Тенденції до зниження в 2009 р. тривають: виробництво, порівняно з 
аналогічною датою минулого року, молока в січні – березні зменшилося на 0,4%, 
реалізація на забій худоби та птиці скоротилася на 5,7%. Станом на 1 квітня поголів'я 
великої рогатої худоби в Україні скоротилося на 5,8%, у т.ч. корів - на 7%. 
Президент України вимагає невідкладно вжити вичерпних заходів щодо захисту 
внутрішнього ринку від недоброякісної продукції, недопущення демпінгування на ньому, а 
також забезпечити сприятливі умови для розвитку підприємництва та конкуренції в 
Україні. 
 
РБК-Україна 
На думку експертів, у першому кварталі 2009 року в постачанні сировини на підприємства 
переробної промисловості відбулися суттєві зміни. Імпортована дешева м’ясна сировина 
витіснила вітчизняну. За 1 квартал 2009 року було ввезено 90 тис. тон м’яса (у тому числі 
м’ясної сировини, субпродуктів, сала тощо). Ураховуючи те, що весь обсяг дешевого 
м’ясного імпорту було направлено на переробні підприємства, вітчизняна м’ясопереробна 
промисловість протягом першого кварталу 2009 року працювала більш як на половину на 
імпортованій сировині (51%).  
За перший квартал 2008 року імпортна сировина складала лише 10%.  
 
http://www.agroconf.org/uk 
Україна за сім місяців поточного маркетингового року (вересень-2008 - березень-2009) 
експортувала 453 тис. т  насіння соняшнику. Як повідомив генеральний директор асоціації 
"Укроліяпром" Степан Капшук, загальний експорт соняшнику із країни в поточному МР 
очікується на рівні 700 тис. тонн. За його словами, враховуючи нинішні темпи експорту 
насіння, надалі експорт не буде рости значними темпами, оскільки внутрішні переробники 
платять за тонну соняшнику на $10 більше, ніж експортери. С.Капшук прогнозує 
зростання цін на соняшник надалі із-за зниження внутрішніх запасів і світових цінових 
тенденцій.  
 
Інтерфакс-Україна 
Станом на 1 квітня 2009 року поголів'я великої рогатої худоби в Україні складало 5609,7 
тис. голів, що на 5,8% менше, ніж на аналогічну дату 2008 року. Зокрема, поголів'я корів 
складало 2874,4 тис. (мінус 7%). Разом з тим, поголів'я свиней на 1 квітня поточного року 
збільшилося на 2,3% - до 6860,4 тис., овець і кіз – на 4% - до 2086,3 тис., птиці – на 5,3% - 
до 165,9 млн.голов. 
 
Держкомстат України 
У першому кварталі 2009 р. обсяги виробництва хлібобулочних виробів склали 421 тис. 
тонн, що на 8,9% менше ніж за аналогічний період 2008 р. В 2008 р. обсяг виробництва 
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хлібобулочних виробів склав 1,9 млн. тонн, що на 1,8% менше ніж в 2007.  
 
УНІАН 
У січні-березні 2009 р. підприємствами й фізичними особами - підприємцями, які 
здійснюють рибогосподарську діяльність, було виловлено й збуто в цілому 43,2 тис. т риби 
і інших водних живих ресурсів, що на 2,8% менше в порівнянні з січнем-березнем 2008 р., 
у т.ч. вилов риби збільшився на 19,7% і склав 33,3 тис. т (77,1% загального обсягу). Обсяг 
здобичі інших водних живих ресурсів зменшився на 40,4% і склав 9,9 тис. т.  
 
Держкомстат України 
Державна акціонерна компанія (ДАК) "Хліб України" розповсюдила прес-реліз щодо 
розробленого плану фінансового оздоровлення, розрахованого на один рік. План передбачає 
реструктуризацію державних боргів компанії й надання їй можливості збільшення 
оборотних коштів шляхом залучення інвестицій і кредитів комерційних банків. Таким 
чином, компанія розраховує, що на її базі буде створений державний зернотрейдер, що міг 
би ефективно впливати на цінову ситуацію на зерновому ринку.  
"Позиція державної акціонерної компанії "Хліб України", Міністерства аграрної політики 
України полягає в створенні на базі ДАК "Хліб України" надійного державного зернового 
трейдера, який би на правах національного оператора міг впливати на формування цін на 
зерно і його експорт в інші країни світу", - говориться в повідомленні.  
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України розглядає можливість створення 
єдиної структури по здійсненню державної політики на зерновому ринку шляхом 
об'єднання Аграрного фонду й Державної акціонерної компанії (ДАК) "Хліб України".  
 
Інтерфакс-Україна 
 
 Сільський розвиток 

 
АНОНС 
В період з 25 по 29 травня в Ялті відбудеться XII щорічна конференція користувачів ГІС 
від ESRI «Інформаційні технології в управлінні територіальним розвитком». 
 
http://www.myland.org.ua/ 
Конституційний Суд України ухвалив рішення, яким остаточно визначив, що органи 
місцевого самоврядування не можуть відміняти (змінювати) свої ненормативні правові 
акти, тому що такі акти є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом 
їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого 
самоврядування після їх виконання (наприклад, рішення про передачу ділянки в оренду 
після укладення і реєстрації договору оренди).  
 
www.myland.org.ua 
Верховна Рада направила на повторне друге читання законопроект №2375 "Про внесення 
змін до закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо 
удосконалення механізмів державного цінового регулювання ринку сільськогосподарської 
продукції, страхування ризиків сільськогосподарського виробництва і впровадження 
заходів щодо відновлення тваринництва і реалізації соціальних програм на селі)".  
 
РБК-Україна 
 

 4


