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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
21 - 27 травня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
АНОНС 
28 – 29 травня 2009 року в Білгород – Дністровському  районі Одеської області відбудеться 
Конгрес садівників, виноградарів і виноробів України «Перспективи розвитку садівництва, 
виноградарства і виноробства України в умовах СОТ та ЗВТ». Передбачається, що пленарне 
засідання форуму проведе Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. 
Впродовж двох днів спеціалісти обговорять питання особливостей ведення виноградарства, 
виноробства та виноградного розсадництва в країнах-членах СОТ, стратегію й напрямки розвитку 
галузей садівництва, виноградарства та виноробства в Україні, наукове забезпечення й 
удосконалення організаційного й економічного механізму розвитку вітчизняного виноградарсько-
виноробного комплексу.  
 
Прес-служба МінАП 
25-26 травня 2009 року відбувся візит Міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф. у складі 
офіційної делегації на чолі із Прем’єр-міністром України Ю.В. Тимошенко до Лівії. Мета 
зазначеного візиту  полягала в обговоренні питань існуючих та пошуку нових, перспективних для 
обох сторін, напрямків співробітництва в галузі агропромислового комплексу. 
 
Прес-служба МінАП 
21-23 травня 2009 в м. Одеса відбулося чергове засідання україно-угорської Робочої групи. 
Українську частину робочої групи очолював Перший заступник Міністра аграрної політики 
України Лузан Ю.Я., угорську частину робочої групи очолював Державний секретар Міністерства 
сільського господарства та розвитку регіонів Угорської Республіки Золтан Гегеш. 
Під час засідання Робочої групи були обговоренні питання позитивної динаміки розвитку торгових 
відносин між Україною та Угорщиною в галузі агропромислового комплексу, розвиток договірно-
правової бази між країнами в галузі АПК (довідково: під час візиту Президента України 
В.А.Ющенка в Угорщину 28 квітня 2009 року (м. Будапешт) відбулось підписання Угоди між 
Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства та розвитку 
регіонів Угорщини про співпрацю у сфері сільського господарства), а також шляхи налагодження 
співробітництва між країнами в галузі АПК. 
 
Прес-служба МінАП 
Країни СНД починають спільну роботу по подоланню впливу світової економічної кризи. Згідно 
Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011рр.) Стратегії економічного розвитку 
СНД, затвердженого керівниками урядів 22 травня в Астані (Казахстан), планується проведення 
ряду структурних перетворень економік. Пріоритетними напрямами визначені сфери енергетики, 
АПК, транспорту і ряд інших галузей. Зокрема, реалізація плану в сфері АПК направлена на 
забезпечення продовольчої безпеки. Для України також важливо, що вже в час реалізація першого 
етапу Стратегії передбачається прискорення соціально-економічного розвитку на основі 
завершення формування зони вільної торгівлі і її подальшого вдосконалення з нормами й 
правилами СОТ. Зараз ринок України зі СНД складає 44,8% від загального об'єму по імпорту й 
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36% по експорту.  
 
Інтерфакс-Україна 
Україна пропонує Лівії серйозно розширити співпрацю в аграрному секторі, і реалізувати проект, 
який би включав вирощування, транспортування, зберігання й перевалку до 4 млн. тонн зерна 
щорічно, заявила Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. "Ми хочемо запропонувати вам 
комплексний проект від виробництва до перевалки зерна об'ємом до 4 млн. тонн (у рік)", - сказала 
вона, відкриваючи переговори в столиці Лівії Тріполі 25 травня. 
Експорт зерна з України до Лівії в 2008 р. склав 280 тис. тонн, а з початку цього року - 230 тис. 
тонн. Українська корпорація ІСД уже реалізує з лівійськими партнерами проект по обробці 40 тис. 
га сільськогосподарських земель в Україні. 
 
Інтерфакс-Україна 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення”. Згідно із законом, державні органи ветеринарної 
медицини, підрозділи ветеринарної міліції із проведення карантинних ветеринарних заходів 
Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог. 
 
www.vet.gov.ua/ 
Українським молокозаводам можуть заборонити використовувати молоко, куплене в населення, на 
яке припадає близько 70% закупівель. Така норма міститься в технічному регламенті виробництва 
молока, розробленому Мінагрополітики в рамках гармонізації законодавства України і ЄС. 
Введення нових стандартів загрожує зупинкою більшості молокозаводів і ростом імпорту в 
Україну сухого молока й молочної продукції, упевнені експерти.  
Текст проекту постанови Кабінету Міністрів "Про твердження технічного регламенту виробництва 
сирого молока й керування якістю й безпекою" розміщений на сайті Міністерства аграрної 
політики. У документі пропонується зобов'язати переробників використовувати тільки молоко "із 
загальним бактеріальним заплідненням 100-500 тис. КУО на куб. см". Цим параметрам відповідає 
тільки молоко вищого й 1-го сортів, відзначають у галузевій асоціації "Укрмолпром".  
Введення нових стандартів продиктоване необхідністю гармонізації українського законодавства з 
європейським, відзначається в пояснювальній записці до документа. На частку молока вищого й 1-
го сортів зараз доводиться тільки 30% усього виробництва. У приватних господарствах неможливо 
одержати молоко вище 2-го сорту. 
 
http://obozrevatel.com 
З 01.06.2009 року набере чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично 
модифікованих організмів у відкритій системі» від 2 квітня 2009 р. N 308. Цією Постановою 
затверджується Порядок, який у свою чергу визначає умови видачі дозволу на проведення 
державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі. 
Дозвіл видаватиметься безоплатно юридичним та фізичним особам, діяльність яких пов'язана з 
поводженням з генетично модифікованими організмами, одноразово на державну апробацію 
(випробування) кожного генетично модифікованого організму з урахуванням висновків державної 
екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 
 
www.agroconf.org 
В Асоціації "Укрконсервмолоко" стурбовані  зверненням Прем'єр-міністра України Юлії 
Тимошенко до  керівників міських адміністрацій із проханням відновити практику проведення 
щотижневих сільськогосподарських ярмарків у регіонах країни. "Як можна рухатися до жорстких 
вимог до харчової продукції й у той же час почати масову кампанію в державі по розширенню 
продажів на стихійних ринках, куди буде вивозитися продукція, минаючи весь контроль. Сьогодні 
ні ветеринарна, ні санітарна служба відстежити продукти, які виплеснуться на ці ринки, не 
зможуть", - відзначають в асоціації. 
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http://biz.liga.net/news 
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти в другому читанні й у цілому законопроект «Про ідентифікацію й реєстрацію тварин» 
№3008. Документом, зокрема, передбачається за допомогою державного регулювання вирішити 
проблему ідентифікації, централізованого обліку, реєстрації пересування, і забою 
сільськогосподарських тварин.  
Згідно законопроекту, буде заборонена реалізація й закупівля продуктів тваринного походження, 
які отримані від тварин, які не були ідентифіковані й зареєстровані. 
 
http://obozrevatel.com/news/ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
За даними Держкомстату, виробництво м'яса в Україні за 4 місяці 2009 р. скоротилось в порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року на 5,2% - до 907,1 тис. т. Крім того, за звітний період 
виробництво молока всіх видів скоротилось на 0,2%, до 3 млн. 074,5 тис. т, яєць від птиці всіх 
видів – виросло на 5%, до 5 млн. 025,6 тис. т. 
Поголів'я великої рогатої худоби в Україні за 4 місяці 2009 р. зменшилось в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року на 4,9% - до 5 млн 759,1 тис. голів. У тому числі поголів'я 
корів зменшилось на 6,8% - до 2 млн 883,4 тис. голів. Крім того, за звітний період поголів'я свиней 
збільшилось на 4,8%, до 6 млн 844 тис., вівць та кіз – на 4,2%, до 2 млн 163 тис., птиці – на 5,4%, 
до 174,8 млн голів. 
 
www.rbc.ua 
За останні кілька років в Україні частка виробництва молочної продукції у великих товарних 
господарствах зросла на 4%, і у молочному ринку сьогодні приватний сектор займає близько 78%. 
Про це повідомив заступник Міністра аграрної політики Анатолій Мирошніков. Він також 
відмітив, що якість молока, що виробляється дрібнотоварними виробниками, набагато вища, ніж 
дрібнотоварними, і тому у переробників молочної продукції, виникають певні труднощі. При 
цьому А.Мирошніков додав, що, "безсумнівно, контроль за якістю продукції дрібнотоварних 
виробників необхідно підсилювати".  
 
ЛІГАБізнесІнформ
В I кварталі 2009 року в Україну було імпортовано 6,9 тис. тонн вершкового масла й жирів, що 
більше показника відповідного періоду в 103 рази. У результаті, частка імпорту в загальному 
обсязі пропозиції масла на внутрішньому ринку збільшилася від 0,5% в 2008 році до 40% у 
поточному. Про це повідомляють в Українській аграрній конфедерації (УАК). На думку експертів 
УАК, якщо така тенденція буде зберігатися, то вітчизняним виробникам, у найкращому разі, 
залишиться лише пакувати імпортну продукцію. Як і прогнозували експерти УАК, відбулося 
значне скорочення обсягів поставок молока на переробні підприємства. Так, за I квартал 2009 року 
обсяги поставок сирого молока знизилися на 21%, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. 
Зокрема, по сільськогосподарських підприємствах цей показник збільшився на 9%, а по 
господарствах населення й інших господарських структурах - зменшився відповідно на 35% і 34%. 
«Логічно припустити, що значно виросли обсяги реалізації молока на ринках і місцях концентрації 
населення», - відзначають в аграрній конфедерації. 
 
http://biz.liga.net 
22 травня в Ялті завершила свою роботу восьма міжнародна конференція "Зерновий форум & 
Зернова індустрія-2009", організована ІА "АПК-ІНФОРМ" і науково-практичним журналом 
"Зберігання і переробка зерна".  
У роботі конференції взяли участь 215 делегатів, що представляють 178 компаній з 25 країн світу. 
Доповідачами конференції виступили провідні експерти-аналітики зернового ринку України, Росії, 
Казахстану, США, ЄС, а також ряду міжнародних організацій, співробітники Міністерства 
аграрної політики України, керівники агрохолдингів і підприємств системи хлібопродуктів, фахівці 
інжинірингових компаній і ін.  
У рамках "Зернового форуму & Зерновій індустрії-2009" була проведена дискусії на тему: 
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"Перспективи вільної торгівлі зерном між Україною і ЄС" і круглий стіл "Українська кукурудза на 
ринках Північної Африки: проблеми і їх рішення".  
Партнерами "Зернового форуму & Зерновій індустрії-2009" виступили Продовольча і 
сільськогосподарська організація ООН (FAO) і Європейський банк реконструкції і розвитку.  
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Сільський розвиток 

 
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє про необхідність відродження в країні оптово-
роздрібних ринків. "Сьогодні в Україні практично відсутні аграрні ринки в тому первинному 
розумінні, в якому вони були раніше. Ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день від 
сільськогосподарських ринків практично нічого не залишилося, і всі вони перетворені, по суті, на 
великі супермаркети", - сказала вона на відкритому засіданні Уряду, що відбулося 23 травня в 
Києві спільно з головами сільських і селищних рад. 
Ю.Тимошенко відзначила, що Урядом було ухвалено рішення спільно з Міністерством аграрної 
політики відпрацювати й створити програму щодо побудови простих ринкових приміщень. 
Прем'єр-міністр підкреслила, що право власності на такі приміщення переходитиме до 
обслуговуючих кооперативів, що, за її словами, дозволить даному ринку успішно працювати й не 
дозволить нікому "заходити на точки", окрім реальних сільськогосподарських виробників.  
 
Інтерфакс-Україна 
Уряд України має намір до кінця червня 2009 р. почати реалізовувати програму по підтримці 
виробництва молочної продукції. "Цю програму ми почнемо максимум через місяць-півтора. 
Переговори йдуть успішно, і ми зможемо нормально профінансувати всі заходи", - сказала 
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в ході відкритого засідання Уряду, який відбувся в Києві 
23 травня. За її словами, для підтримки молочного ринку країни Кабінет Міністрів проводить 
переговори з японськими корпораціями для закупівлі молоковозів із холодильним обладнанням і 
міні-комбайнів для первинної переробки молока.  
 
Інтерфакс-Україна 
Державний комітет із земельних ресурсів України посилить вимоги до реєстрації прав на земельні 
ділянки. Про це повідомили в прес-службі Держкомзему. Згідно повідомленню, відповідно до ст.15 
Земельного кодексу України, ведення Державного земельного кадастру, зокрема, реєстрація земель, 
покладена на Держкомзем. Державний реєстр складається з Реєстру документів (державних актів 
на право власності на землю, на право постійного користування й договорів оренди), що 
встановлюють право, і Поземельної книги, до якої вносяться всі дані про земельну ділянку.  
У зв'язку з дорученням Уряду посилити вимоги в питаннях реєстрації документів, що 
встановлюють право, на землю, Держкомзем готує ряд нормативних документів, які 
переорієнтовують систему ведення держреєстру земель.  
 
УНІАН 
Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин підтримує законопроект про внесення 
змін до Закону "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо ставки податку з доходу власника 
особистого селянського господарства, розмір якого збільшений в результаті отриманої земельної 
частки (паю). На засіданні комітету наголошувалося, що законопроектом пропонується "зменшити 
з 15% до 3% ставку податку з доходів фізичних осіб на дохід, отриманий в результаті відчуження 
безпосередньо власником сільськогосподарської продукції, вирощеної їм на земельних ділянках, 
наданих для ведення особистого селянського господарства (якщо їх розмір був збільшений в 
результаті отриманої земельної частки (паю))".  
При обговоренні законопроекту підкреслювалося, зокрема, що ухвалення законодавчої пропозиції 
"дозволить усунути надмірний податковий тиск на власників особистих селянських господарств, і 
стимулюватиме їх діяльність щодо вирощування сільськогосподарської продукції для потреб 
населення країни". 
 
АПК-ІНФОРМ 
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