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 СОТ та політика добросусідства 

 
У Парижі (Франція) відбулося п’яте спільне засідання Українсько-Французької 
міжурядової комісії з економічного співробітництва, у якому прийняла участь заступник 
Міністра аграрної політики Завалевська В.О. 
Під час засідання відбулось обговорення актуальних питань двосторонніх відносин, стану 
виконання домовленостей в економічній сфері. Особлива увага приділялась співпраці в 
енергетичній, агропромисловій та транспортній галузях. На завершення відбулося 
підписання спільного Протоколу п’ятого засідання Українсько-Французької міжурядової 
комісії з економічного співробітництва. 
Сторони висловили зацікавленість у продовженні співпраці у впровадженні необхідних 
умов для отримання доступу французького репродуктивного поголів‘я великої рогатої 
худоби на український ринок. Також сторони домовились обмінюватися інформацією в 
галузі земельних ресурсів та сільськогосподарських структур.  
 
Прес-служба МінАП 
На запрошення Ізраїльської сторони, делегація Міністерства аграрної політики України на 
чолі з Міністром Мельником Ю.Ф. відвідала Державу Ізраїль. Головною метою візиту 
делегації була участь у міжнародній виставці «Агрітек 2009» (р-н Бейт -Даган). 
У ході даного візиту було проведено зустріч із Міністром сільського господарства та 
регіонального розвитку Ізраїлю Шаломом Сімхоном, Директором ветеринарної служби 
Ізраїлю Моше Хаймовічем та керівництвом СІНАДКО та МОШАВ, відбулось відвідання 
ферми великої рогатої худоби «Беір Тувіа» у місті Реховот. 
Під час проведення зазначених зустрічей  було обговорено сучасний стан українсько-
ізраїльського співробітництва в сфері агропромислового комплексу та подальші 
перспективи покращення співробітництва. Окрема увага була приділена питанню 
врегулювання нормативно-правової бази між Україною та Ізраїлем у сфері 
агропромислового комплексу. 
 
Прес-служба МінАП 
Відбувся візит делегації Міністерства аграрної політики України до Литовської Республіки 
з метою участі в Міжнародній конференції “Досвід та перспективи розвитку села в Литві, 
святкуючи п’яту річницю членства в ЄС”. 
У рамках даного візиту, окрім участі в конференції, була проведена двостороння зустріч із 
Міністром сільського господарства Литовської Республіки паном Казісом Старкявичюсом.  
Під час зустрічі були обговоренні питання розвитку двостороннього торгово-економічного 
співробітництва між країнами в галузі агропромислового комплексу, зокрема, а галузі 
рослинництва, тваринництва, ветеринарії, фітосанітарії, співробітництво в напрямку 
розвитку альтернативних видів біопалива та досвід Литовської Республіки в процесі 
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приєднання до Європейського Союзу, а також можливість отримання консультативної 
допомоги Литовської сторони Україні в процесі реформування системи управління АПК із 
метою посилення евроінтеграційних процесів. 
 
Прес-служба МінАП 
Україна й Нігерія підписали меморандум про початок співробітництва з постачання 
мінеральних добрив українського виробництва до Нігерії. Планується, що річний об'єм 
постачань добрив складе 750 тис. тонн. 
 
АПК-ІНФОРМ 
Полтавська область і бельгійська провінція Ено визначили нові напрями партнерського 
співробітництва, яке триває з 2005 року. У найближчі роки обидві сторони мають намір не 
тільки поглибити започатковану раніше співпрацю в сільському господарстві та охороні 
довкілля, а й реалізувати кілька нових спільних проектів у дослідженні відновлювальних 
та нетрадиційних джерел енергії, розробці енергозберігаючих технологій для будівництва, 
а також у науковій співпраці в галузі інформатики та телекомунікацій. Попередній період 
партнерської співпраці Полтавської області й провінції Ено позначився відкриттям у 
Полтаві представництва Бюро економічного розвитку провінції Ено й запозиченням 
бельгійцями технології очищення стічних вод, розробленої полтавськими науковцями.  
 
УКРІНФОРМ 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Державна митна служба України обнародувала список товарів, які підлягають 
обов'язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та 
екологічному контролю. Серед товарів, які підлягають обов'язковому контролю, зокрема, 
худоба, риба, морепродукти, продукти тваринного й рослинного походження. 
 
http://economics.unian.net/ 
Кабмін зобов'язав вітчизняних виробників зазначати на упаковці вміст генно-
модифікованих організмів в продуктах. Про це рішення Уряду повідомив сьогодні 
журналістам перший заступник Міністра економіки Сергій Романюк.  
"Таким чином, будь-яка наявність ГМО в продукті обов'язково має бути позначена на 
етикетках будь-якого вітчизняного продовольчого товару… Виробники будуть зобов'язані 
на етикетках зазначати, чи є в продукті ГМО й процентне співвідношення", - зазначив він. 
За його словами, постанова набирає чинності з моменту її підписання. Він повідомив, що 
вартість дослідження з визначення наявності ГМО буде розраховуватись Держстандартом і 
погоджуватись з Мінекономіки. 
 
РБК-Україна 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Підприємства агропромислового комплексу станом на початок травня залучили майже 1,5 
млрд. грн. кредитів комерційних банків, що складає 30% потреб у кредитних ресурсах на 
проведення комплексу весняно-польових робіт. Як повідомили в прес-службі Міністерства 
аграрної політики, цей показник майже втричі нижчий, ніж на аналогічну дату 2008 р.  
За даними Мінагрополітики, у даний час банки надають аграріям кредити під 16,5-39% 
річних.  
 
Інтерфакс-Україна 
Зростання сільськогосподарського виробництва в Україні в квітні 2009 р. у порівнянні з 
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березнем склало 19,1%. Про це повідомила на засіданні Уряду Прем'єр-міністр Юлія 
Тимошенко. Вона нагадала, що в березні в порівнянні з лютим поточного року також був 
зафіксований приріст у розмірі 14,4%.  
Ю.Тимошенко також відзначила, що за підсумками 4 місяців 2009 р. у порівнянні з 
аналогічним періодом 2008 р. також зафіксовано збільшення обсягів сільгоспвиробництва.  
 
РБК-Україна 
Кабінет Міністрів України досі не відновив форвардні закупівлі зерна, незважаючи на 
наміри Прем’єр-міністра повернутись до форвардних операцій із зерном у кінці квітня. 
Про це асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" повідомили сільгоспвиробники, що 
подали заявки на реалізацію зерна до Аграрного фонду за форвардними контрактами. 
В УКАБ зазначили, що неможливість продати зерно державі по форварду посилює 
фінансовий тиск на аграріїв в умовах мінімальної державної підтримки та несприятливої 
ситуації на фінансово-кредитному ринку. 
 
www.agribusiness.kiev.ua 
АНОНС 
Восьма міжнародна конференція "Зерновий форум & Зернова індустрія - 2009" відбудеться 
20-22 травня 2009 року в м. Ялта. В рамках "Зернового форуму-2009" буде представлена 
доповідь "Виконання рішення Арбітражу GAFTA в Україні і Росії: чи так це легко?" 
Робота на зерновому ринку інколи пов'язана не тільки із традиційним переліком питань, а 
й із вирішенням комерційних суперечок. Часто вирішенням розбіжностей між учасниками 
ринку займається Арбітраж Міжнародної асоціації по торгівлі зерном і кормами (GAFTA). 
У більшості випадків арбітражні рішення GAFTA ухвалюються сторонами. Разом із тим, 
існують ситуації, коли виконання рішень стикається з певними особливостями 
законодавства окремих країн.  
У доповіді буде наведено аналіз основних проблем, пов'язаних із виконання рішень 
Арбітражу GAFTA, а також стратегії досягнення кінцевого результату в умовах бізнес-
середовища й законодавства України й Росії.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Народні депутати України пропонують прийняти за основу проект закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо застосування 
норм спеціального режиму оподаткування для сільгосптоваровиробників при реалізації 
власної продукції) N4381 від 16 квітня 2009 року.  
Нагадаємо, законопроект надає можливість аграріям, що переробляють (обробляють) 
сільськогосподарську сировину на давальницьких умовах і поставляють (реалізують) 
сільськогосподарські товари (послуги), реєструватися як суб'єкти спеціального режиму 
оподаткування ПДВ. 
 
ЛIГАБiзнесIнформ 
 
 Сільський розвиток 

 
Уряд має намір розглянути питання про виділення коштів стабілізаційного фонду на 
здешевлення кредитів для аграріїв. Про це заявила Прем'єр-міністр України Юлія 
Тимошенко, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів. Прем'єр повідомила, що на цьому 
засіданні мають бути затверджені витрати стабілізаційного фонду на здешевлення 
кредитів, фінансування окремих програм в агропромисловому комплексі. За словами 
тимчасового виконуючого обов'язки Міністра фінансів В.Матвійчука, стабілізаційний 
фонд Держбюджету складає 20 млрд.грн.  
 
ЛIГАБiзнесIнформ 
За даними Державного комітету України із земельних ресурсів у І кварталі 2009 року 
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обліковується 4559,3 тисяч  договорів оренди земельної частки (паю), укладених із 
власниками права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом на право власності 
або державним актом на право власності на земельну ділянку (65% від отриманих 
сертифікатів та державних актів), що становить 17,4 млн. га, або 63% від площі 
розпайованих земель. 
Із цих договорів укладено: 1 млн. 934,5 тис. (42,4%) - з господарствами, із земель яких 
виділено земельний пай, або їх правонаступниками; 641,6 тис. (14,1%) - з фермерськими 
господарствами; 1 млн. 983,2 тис. (43,5%) - з іншими суб’єктами господарювання.      
Селянами-пенсіонерами укладено 2 млн. 414,8 тис. договорів (53%). 
За терміном дії договори укладаються на: 1-3 роки – 480,4 тис. договорів (10,5%); 4-5 років 
– 2294,8 тис. договорів (50,3%); 6-10 років – 1321,4 тис. договорів (29%); 10 і більше років 
– 462,7 тис. договорів (10,2%). 
Укладено договорів із відсотком орендної плати: до 1,5% – 595,2 тис. (13%); від 1,5 до 3% 
– 3099,6 тис. (68%); від 3% і більше – 864,5 тис. (19%). Середній розмір орендної плати на 
рік становить 219,3 грн. за 1 гектар. 
Серед форм орендної плати переважає натуральна форма – 73,5%. Слід визнати, що це є 
негативним фактором, оскільки при розрахунках із селянами, ціни на сільгосппродукцію 
встановлюють самі керівники підприємств, і ці ціни, як засвідчують перевірки, вищі за 
ринкові. 
 
www.myland.org.ua 
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