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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
23 – 29 квітня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Питання підготовки та реалізації спільних українсько-японських інвестиційних проектів у 
сфері агропромислового комплексу обговорено під час робочої наради, що відбулася в 
Міністерстві аграрної політики України. 
Члени робочої групи міністерства з питань українсько-японського співробітництва в 
аграрній галузі обмінялися думками щодо реалізації чотирнадцяти проектів, зокрема, у 
напрямках розбудови оптових сільськогосподарських ринків, підвищення ефективності 
тваринницької та молочної галузей, виробництва біопалива, переробки рослинницької 
продукції тощо. За підсумками наради розроблено й прийнято комплекс подальших 
заходів по реалізації спільних українсько-японських інвестиційних проектів. У 
обговоренні взяли участь фахівці Мінагрополітики, представники японськиї корпорацій 
«Марубені» та «Міцуї», керівники українських аграрних бізнес-структур, галузевих і 
громадських організацій. 
 
Прес-служба МінАП 
Делегація Мінагрополітики на чолі з заступником голови Державного комітету 
ветеринарної медицини України Юрієм Садварі відвідала  м. Ходмезевашархель (Угорська 
Республіка). Українські спеціалісти прийняли участь у виставці «Тваринництво Алфелда 
та дні сільського господарства». Цього року Україна – почесний гість виставки. В рамках 
візиту наші фахівці взяли участь в її урочистому відкритті, презентували стенд України, 
ознайомилися з експозиціями ряду угорських фірм і компаній.  
Під час роботи виставки відбулися зустрічі членів делегації Мінагрополітики з 
керівництвом Міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій 
Угорської Республіки, в ході яких були обговорені питання двостороннього 
співробітництва в галузі тваринництва та харчової промисловості.  
 
Прес-служба МінАП 
Особливий податковий режим, введений Україною для сільського, лісового і рибного 
господарства, не суперечить вимогам Світової організації торгівлі. Про це йдеться в 
повідомленні Єврокомісії. Вказаний режим був введений за пропозицією уряду з 1 січня 
2009р. як антикризовий захід. Він, зокрема, передбачає особливий порядок відшкодування 
ПДВ з фактично нульовою ставкою. ЄК відзначає, що даний механізм відноситься до 
непрямої підтримки виробника і відповідає тим зобов'язанням, які прийняла Україна при 
вступі у СОТ.  
ЄК також підкреслює, що значна частина української продукції, що поступає на ринок ЄС, 
користується перевагами Загальної системи преференцій ЄС. Товарообіг між Україною і 
ЄС в 2008 р. досяг 39,5 млрд. євро, при цьому український експорт в країни ЄС зріс на 
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15,7%, імпорт з ЄС - на 12,4%. Частина ЄС в обсязі зовнішньої торгівлі України досягла 
39%, випередивши Російську Федерацію. 
 
РБК-Україна 
Міністерство аграрної політики України і Міністерство сільського господарства і розвитку 
сільських територій Угорщини 28 квітня підписали угоду про співпрацю у сфері 
сільського господарства. Церемонія підписання відбулася у рамках офіційного візиту 
Президента України Віктора Ющенка до Угорщини. 
Згідно з угодою відповідні підрозділи міністерств обох країн здійснюватимуть роботу по 
зовнішньоекономічній співпраці за такими напрямками: рослинництво, насінництво; 
охорона прав на сорти рослин; тваринництво, поліпшення племінного поголів'я тварин, а 
також створення сприятливих умов щодо селекційної роботи в тваринництві; харчова і 
переробна промисловість; біопаливо і біоенергетика; створення ефективних ринкових 
структур; торгівля сільськогосподарською і харчовою продукцією на взаємовигідній 
основі; сільськогосподарські дослідження, освіта, навчання і підвищення кваліфікації 
профільних фахівців. 
 
РБК-Україна 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
У зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації щодо грипу типу "а" штам H1N1 на 
території Мексиканських Сполучених Штатів, Сполучених Штатів Америки, Канади, 
Нової Зеландії забороняється ввезення на територію України з територій вищезазначених 
країн живих свиней, продукції та сировини з них.  
Заборона розповсюджується на продукцію, відвантажену після 21.04.2009 р. Ввезення 
інших вантажів підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, повинно 
здійснюватись згідно ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  
 
Державний комітет ветеринарної медицини України 
В Україні створена спеціальна група, яка займеться питанням запобігання в Україні 
розповсюдження епідемії свинячого грипу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.  
"В Україні створена спеціальна група, яка зараз проводить ретельні перевірки. Зараз наші 
учені відпрацьовують підходи по вакцинації і захисту від таких явищ", - сказала 
Ю.Тімошенко журналістам 27 квітня, перебуваючи з візитом у м.Кагарлик. 
Крім того, Прем'єр-міністр виразила упевненість в тому, що "Україна буде надійно 
захищена від таких явищ". 
 
Інтерфакс-Україна 
Перший Віце-прем'єр-міністр України Олександр Турчинов доручив Міністерству юстиції 
України спільно з Держспоживстандартом в 20-денний термін підготувати законопроект 
щодо впровадження маркування продукції, яка містить генетично модифіковані організми. 
Відповідне доручення було надано на засіданні урядового комітету з питань економічної 
політики. На засіданні також був узгоджений і винесений на подальший розгляд уряду 
проект постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження порядку етикетування харчових 
продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням 
і вводяться в обіг". 
 
РБК-Україна 
Міністерство охорони здоров'я наполягає на виділенні 50 млн. грн. для технологічного 
вдосконалення лабораторії для виявлення "свинячого грипу". Про це в ході наради під 
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головуванням Президента повідомив Міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Він 
також повідомив, що зараз представники міністерства активно працюють в аеропортах, 
мають постійний контакт із Прикордонною службою для попередження перетину кордону 
громадянами з Латинської Америки, які можуть переносити вірус. Також доручено 
створити ізолятори, де можуть міститися хворі. В.Князевич також підкреслив, що зараз 
спільно з ветеринарною службою відпрацьовується питання щодо можливого ембарго на 
імпорт м'ясопродуктів з цього регіону та вже створений оперативний штаб, який тримає 
ситуацію на контролі. Академії медичних наук України надано доручення розробити 
відповідну методологію щодо виявлення і лікування "свинячого грипу". 
 
РБК-Україна 
Уряд України виділив 50 млн. грн. для проведення першочергових заходів по 
недопущенню занесення і розповсюдження на території України свинячого грипу. Ці 
кошти будуть направлені, зокрема, на закупівлю дезинфекційних засобів і діагностичних 
тест-систем. 
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
На думку експертів, у 2009 р. українські аграрії зберуть 40-43 млн. тон зерна. При цьому 
було відмічено, що в поточному році державна підтримка агросектору в порівнянні з 2008 
роком скоротилася в 2,6 рази. Також в 5 разів скоротилося залучення кредитних ресурсів 
від комерційних банків. Усі резерви, які були в аграріїв, використовуються на поточні 
потреби. І ті з них, які не побачать перспектив у залученні фінансування до липня 
включно, будуть вимушені скорочувати посіви пізніх зернових культур. Такий прогноз 
озвучили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу". 
 
РБК-Україна 
 
 Сільський розвиток 

 
Президент України Віктор Ющенко застосував право вето до прийнятого 6 квітня 
поточного року Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо зайнятості членів особистих селянських господарств".  
Глава держави вважає за неможливе підписати цей Закон, оскільки він не стимулює членів 
особистих селянських господарств до ефективної зайнятості в таких господарствах і вони, 
як і всі самозайняті особи, діють на свій розсуд і ризик, тобто є особами, які забезпечують 
себе роботою самостійно. 
 
Джерело: Агроогляд: овочі і фрукти 
24 квітня 2009 року Державний комітет України із земельних ресурсів оприлюднив 
підсумки земельної реформи станом на 1 квітня 2009 року за трьома напрямами:  
 1. Розмежування земель державної і комунальної власності 
 Площа земель державної власності, що підлягають розмежуванню, становить 29357,8 тис. 
гектарів. Прийнято 1742 рішення про розмежування земель щодо площі 3269,41 тис. 
гектарів. Замовлено 413 проектів землеустрою щодо розмежування земель на площу 
1420,21 тис. гектарів. Розроблено та затверджено 44 проекти землеустрою на площу 
158,46 тис. гектарів. 
 2. Інвентаризація земель населених пунктів та земель несільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів 
Загальна площа населених пунктів становить 7394,0 тис. гектарів. Площа земель, 
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інвентаризацію яких проведено, становить 4593,20 тис. га (61,87 % від загальної площі).
Площа земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 
становить 10171,6 тис. гектарів. З них проведено інвентаризацію на площі 7719,37 тис. 
гектарів, або 75,89 % від загальної площі. 
3. Встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць 
В Україні налічується 29814 населених пунктів, з них: 178 міст обласного значення, 263 
міста районного значення, 890 селищ, 28513 сіл. Встановлено межі згідно із актуальними 
на цей час проектами землеустрою у 19176 населених пунктах, що становить 64,3% (76 
міст обласного значення, 99 міст районного значення, 550 селищ, 18451 сіл). За 2008 рік 
встановлено межі у 561 населеному пункті. 
 
http://www.myland.org.ua/ 
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