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 СОТ та політика добросусідства 

 
На думку заступника глави Секретаріату Президента України Андрія Гончарука, Україна 
зможе підписати угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі 
вже в 2010 році. Він підкреслив, що через Європейську асоціацію вільної торгівлі Україні 
буде значно легше стати членом Європейського союзу. 
Дана асоціація знаходиться за межами структур Європейського союзу, проте з ЄС вона 
має угоду про європейсько-економічний простір. У даний час ідуть офіційні переговори 
по підготовці угоди між Україною і Європейською асоціацією вільної торгівлі.  
Довідка: 
Україна одночасно веде переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС та 
Сінгапуром й Турцією.  
 
Інтерфакс-Україна 
Виповнився рік членству України в СОТ. Незважаючи на вплив світової фінансової кризи, 
цей рік можна вважати успішним для України й таким, що приніс багато практичної 
користі для забезпечення ефективного членства в організації надалі, вважають у 
Секретаріаті Президента України. Однією із ключових переваг членства України в цій 
організації мало стати збільшення експорту українських товарів до країн - членів СОТ за 
рахунок спрощення режиму доступу українських товарів на ринки.  
Ефект від вступу до СОТ спрацював повною мірою. Незважаючи на кризу, у торгівлі із 
країнами світу без урахування країн СНД, основні торговельні партнери якого не є 
членами СОТ, обсяги українського експорту товарів у 2008 році порівняно з 2007 роком 
збільшилися на 40,7%, або на 12 млрд. 501,8 млн. доларів, і становили 43 млрд. 183,3 млн. 
доларів, повідомили в прес-службі глави держави. Експорт товарів та послуг до країн - 
членів Європейського союзу, який є найбільшим торговим партнером України, збільшився 
порівняно з 2007 роком на 31,4%, або на 5 млрд 304,9 млн дол., і становив 22 млрд 178,0 
млн дол.  
Одним з ключових політико-економічних наслідків вступу до СОТ стало офіційне 
відкриття переговорного процесу відносно створення зони вільної торгівлі між Україною 
та ЄС, а також участь України в переговорах раунду «Доха - Розвиток» (Doha Development 
Agenda)», який триває вже восьмий рік, і можливість відображення у фінальному 
документі зазначеного раунду права України як країни, яка недавно приєдналася до СОТ, і 
дістати певні преференції відносно зобов'язань з раунду «Доха - Розвиток».  
www.agroconf.org 
 
 Безпека харчових продуктів 
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Фахівці Євросоюзу проінспектують 5 українських птахофабрик літом 2009 року. Про це 
повідомив Голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро 
Вербицький. 
Він висловив надію, що українські підприємства успішно пройдуть атестацію й до 2010 
року отримають дозвіл на експорт м'яса птиці й харчового яйця в країни ЄС. 
 
ЛiгабiзнесІнформ 
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує 
парламенту прийняти в другому читанні і в цілому законопроект "Про внесення змін до 
Закону України "Про молоко і молочні продукти" (щодо відповідності якості і безпеки 
молочних продуктів показникам, встановленим законодавством і стандартами України) 
N923. Законопроектом, зокрема, пропонується вдосконалити положення Закону, що діє, які 
стосуються якості й безпеки молочних продуктів.  
Згідно законопроекту, виробництво молока, молочної сировини повинно здійснюватися за 
наявності довідки про епізоотичне благополуччя тварин - від державних установ 
ветеринарної медицини; молочних продуктів – за наявності висновків державної санітарно 
– епідеміологічної служби, виданих в установленому порядку. 
Крім того, забороняється продаж молока й молочної сировини без документа, який 
засвідчує епізоотичне благополуччя тварин в господарствах (видається державними 
установами ветеринарної медицини), суб'єкти господарювання всіх форм власності (крім 
особистих селянських господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво молока, 
молочної сировинийі молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність 
обов'язковим вимогам нормативно-правових актів.  
 
www.liga.net 
Міністерство аграрної політики України оприлюднило на своєму офіційному сайті 
допрацьований проект наказу "Про затвердження порядку обліку сировини, матеріалів і 
готової продукції на підприємствах масложирової галузі" з метою отримання зауважень і 
пропозицій до проекту і аналізу регуляторного впливу вказаного документа.  
Метою ухвалення даного проекту наказу є створення дієвих умов роботи масложирових 
підприємств різних форм власності і господарювання, поліпшення обліку і уніфікації 
оформлення операцій з олійним насінням і продуктами їх переробки, встановлення 
принципу відстеження в харчовому ланцюзі, який є одним з базових принципів 
забезпечення безпеки продукції в країнах ЄС.  
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту 
відхилити законопроект "Про земельні аукціони". Народні депутати висловили ряд 
зауважень до проекту. Зокрема, наголошувалося, що його положення необхідно 
узгоджувати з Господарським кодексом, законами "Про іпотеку", "Про виконавче 
провадження". Законопроект не забезпечує комплексний підхід до регулювання питань 
проведення земельних аукціонів. Зокрема, поза сферою регулювання проекту залишилися 
питання проведення аукціонів із продажу прав оренди, емфітевзису на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення; не врегульовано питання проведення конкурсів, що 
позбавить територіальні громади можливості розвивати інфраструктуру населених 
пунктів. 
 
АПК-ІНФОРМ 
Австрійська фірма TYCHE пропонує співпрацю сільгоспвиробникам Вінницької області. 
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Про це заявив генеральний директор фірми TYCHE Антон Шармітцер на зустрічі із 
сільгоспвиробниками області.  
Фірма TYCHE займається торгівлею й реалізацією посівного насіння, засобів захисту 
рослин, а також реалізацією зернових культур та організацією транспортування.  
 
АПК-ІНФОРМ 
У Верховній Раді зареєстрований проект закону "Про державний земельний банк 
України", метою якого є створення й діяльність Державного земельного банку України як 
одного з основних інструментів регулювання ринку землі після відміни мораторію на 
продаж земель сільськогосподарського призначення. У проекті закону визначаються 
поняття Державного земельного банку України, його функції й основні принципи 
діяльності, а також порядок кредитування сільгоспвиробників і порядок реалізації 
переважаючого права на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і фермерського господарства.  
 
ЛігаБізнесІнформ 
На засіданні Кабінету Міністрів України із стабілізаційного фонду державного бюджету 
було розподілено 2,2 млрд. грн. на підтримку АПК, частина з яких буде направлена на 
здешевлення кредитних ресурсів. За словами Міністра аграрної політики Юрія Мельника, 
на компенсацію кредитних ставок буде направлено 800 млн. грн., і ще 150 млн. грн. - на 
надання кредитів фермерським господарствам. 
 
BIZ.liga.net 
Прем'єр-міністр України Юлії Тимошенко направила Звернення до міських голів щодо 
організації сільськогосподарських ярмарків. У Зверненні, зокрема, зроблено наголос на 
тому, що вільний доступ селян на ринки надав би можливість значно знизити ціни на 
продовольчу продукцію для населення, та рекомендовано місцевим органам влади 
відновити традицію проведення щотижневих ярмарків із продажу сільськогосподарської 
продукції із запрошенням на них представників особистих селянських і фермерських 
господарств та інших сільськогосподарських товаровиробників, створити для них 
сприятливі умови для реалізації власної продукції. 
Крім Звернення Прем'єр-міністр підписала також відповідне Розпорядження  (N516-р) 
 
www.kmu.gov.ua 
 
 Сільський розвиток 

 
АНОНС 
 
На підтримку ініціативи органів місцевого самоврядування Урядом прийнято рішення про 
проведення 23 травня 2009 року Всеукраїнської наради з питань соціально-економічного 
розвитку сільських населених пунктів за участю сільських, селищних голів. Такий 
загальнонаціональний Форум проводиться в країні вперше.  
У ході наради передбачається обговорити проблемні питання соціально-економічного 
розвитку сільських територій, порушені перед Кабінетом Міністрів сільськими та 
селищними головами, визначити шляхи їх вирішення через схвалення нормативно-
правових актів, узгодити подальші дії Уряду та органів місцевого самоврядування щодо 
подолання наслідків впливу світової кризи на розвиток сільських територій та створення 
умов для їх економічного зростання.   
У нараді візьмуть участь члени Уряду, народні депутати України, керівники центральних 
органів виконавчої влади, голови обласних рад та облдержадміністрацій, представники 
Асоціації міст України та громад, Української асоціації місцевих та регіональних влад, 
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Фонду сприяння місцевому самоврядуванню.  
 
www.kmu.gov.ua 
У Вінниці під головуванням Президента України Віктора Ющенка відбулася нарада із 
представниками органів місцевої влади з питань місцевого та регіонального розвитку. 
Мета наради полягала у пошуку шляхів вирішення проблем фінансової самодостатності 
місцевих громад та оптимальної моделі реалізації права територіальних громад на 
забезпечення представництва інтересів регіонів у вищих органах державної влади. 
Відкриваючи нараду, Віктор Ющенко зробив наголос на низці проблемних питань, 
зокрема, він сказав: «Необхідна децентралізація і деконцентрація влади та піднесення ролі 
місцевого самоврядування. Саме ефективне і реальне місцеве самоврядування має стати 
основою демократичної організації влади в Україні. Нині практично вся влада, ресурси 
сконцентровані в центрі. Відтак необхідна масштабна і повноцінна адміністративно-
територіальна реформа, закріплена в Конституції України».  
 
www.president.gov.ua 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання посвідчення права власності  
на земельну ділянку» від 6 травня 2009 р. N 439 спрощений порядок переходу права 
власності на земельну ділянку. Сьогодні власник земельної  ділянки  подає для здійснення 
відмітки про перехід права власності на земельну ділянку такі документи: 
     а) державний акт з  відміткою  нотаріуса  про  перехід  права  власності на земельну 
ділянку; 
     б) цивільно-правовий договір про відчуження земельної ділянки у разі набуття  права  
власності  на  земельну  ділянку  за  таким договором або свідоцтво про право на 
спадщину. 
Забороняється вимагати для здійснення  відмітки про перехід права власності на земельну 
ділянку документи, не передбачені цим переліком. Територіальний орган  Держкомзему  
за  місцем  знаходження земельної  ділянки  протягом  14 календарних днів з дня подання 
до нього документа про перехід права власності на земельну ділянку проставляє  на  
державному  акті  відмітку про реєстрацію права власності на неї  
 
www.myland.org.ua 
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