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4 - 10 червня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Делегація Міністерства аграрної політики України на чолі з Міністром Мельником Ю.Ф. 
прийняла участь у Всесвітньому Зерновому Форумі, що відбувся 6-7 червня 2009 року в 
місті Санкт-Петербург (Російська Федерація). Участь у даному заході взяли делегації з 42 
країн світу, а також представники міжнародних організацій аграрного напрямку. 
У ході проведення Всесвітнього Зернового Форуму  розглянули та обговорили, зокрема, 
такі питання: причини продовольчої кризи, наслідки та шляхи її пом'якшення; 
макроекономічні фактори розвитку світової економіки та прогноз цін на зерно й 
продовольство; формування й механізми функціонування міжнародного резервного 
зернового фонду; інфраструктурні ризики світової торгівлі зерном. 
 
МінАПК 
АНОНС 
12.06.2009 у рамках XXI Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку “АГРО - 2009” 
відбудеться «Українсько-німецький форум із біоенергетики». У форумі приймуть участь 
Міністр аграрної політики Ю.Ф. Мельник та Держсекретар Федерального міністерства 
харчування, сільського господарства та захисту прав споживачів Німеччини Г. Ліндеман. 
 
МінАПК 
Росія пропонує спільно з Казахстаном і Україною вести скоординовану політику по 
експансії на світовому ринку зерна. Про це заявила Міністр сільського господарства Росії 
Олена Скриннік, виступаючи на бізнес-форумі "Причорномор'я: місце із забезпечення 
стабільності світового ринку зерна".  
Створення такого пулу держав-експортерів зерна в Причорноморському регіоні, на думку 
О.Скриннік, дозволить знизити волатильність цін на світовому ринку зерна і їх залежність 
від спекулятивних чинників, створити механізм сумісного інтернаціонального управління 
зерновими запасами, що може стати першим кроком у формуванні глобального фонду 
зерна, а також оптимізувати інвестиції на створення зернової інфраструктури, орієнтованої 
на постачання зерна як на внутрішні ринки держав-учасників, так і на експорт, що 
особливо актуально сьогодні під час глобальної фінансової кризи.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Президент України Віктор Ющенко вважає, що питання створення зернового союзу між 
Україною, Російською Федерацією й Казахстаном потребує вивчення. "Зерновий ринок 
(загальний для України, РФ і Казахстану) - для мене це теоретична ініціатива, яка потребує 
вивчення, і після цього, відповідної оцінки. Перш ніж давати остаточну відповідь, ми 
повинні чітко усвідомити, які переваги отримає національний виробник, економіка й 
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національні фінанси. Після цього можна давати відповідь", - сказав Президент України.  
Він пояснив, що, перш ніж давати оцінку якій-небудь ідеї, потрібно зважити всі чинники. 
"В час розгляду будь-яких ідей щодо регулювання зернового ринку, особливо для країни, 
яка, з одного боку, є членом СОТ, з іншого - через декілька місяців стане країною, з якою 
ЄС підпише угоду про зону вільної торгівлі, ми повинні розуміти, що є переваги, які ми 
повинні реалізувати", - сказав В.Ющенко.  
 
УНІАН 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Загальнодержавну цільову економічну 
програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих 
речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у 
харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2009-2014 роки».  
Законом передбачається забезпечити державні лабораторії ветеринарної медицини 
високочутливим обладнанням, витратними та референс-матеріалами тощо для проведення 
моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у 
живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових 
продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, відповідно до директиви ЄС. 
Загальний обсяг фінансування Програми становить 113,07 млн. грн., із них, з Державного 
бюджету України - 112,98 млн. грн., з інших джерел - 0,09 млн. грн., у тому числі: в 2009 
році - 36,125 млн. грн., 2010 - 35,335 млн. грн., 2011 - 10,995 млн. грн., 2012- 10,245 млн. 
грн., 2013 - 10,185 млн. грн. і 2014 - 10,185 млн. грн. 
Відповідно до розрахунків обсягу фінансування Програми, кошти в обсязі 50,6 млн. грн. 
будуть спрямовані на забезпечення державних лабораторій ветеринарної медицини 
високоякісним устаткуванням, витратними й референс-матеріалами; щорічні витрати на 
проведення моніторингу по видах тварин, продуктів тваринного походження й кормів 
будуть становити 60,09 млн. грн., на розробку й впровадження методик - 2,38 млн. грн. 
http://www.vet.gov.ua/ 
Верховна Рада ухвалила Закон "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин". Закон визначає 
організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин із метою одержання 
оперативної та надійної інформації про поголів'я тварин щодо статі, віку, породи та 
місцезнаходження для поліпшення управління й прогнозування ринків продукції 
тваринництва та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні. 
Закон передбачає, що державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо 
ідентифікації тварин здійснюють у межах своїх повноважень: орган державного 
управління, що здійснює функції адміністрації ветеринарної медицини України; 
Міністерство внутрішніх справ України; спеціально уповноважений центральний орган 
державної виконавчої влади в сфері охорони здоров'я; центральний орган виконавчої 
влади з питань аграрної політики та їх органи на місцях. 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
На цьому тижні до України прибули інспектори Генерального директорату Європейської 
комісії з охорони здоров'я і захисту прав споживачів (САНКО) з метою перевірки 
птахівницьких підприємств України. При позитивних результатах перевірки вітчизняним 
виробникам м'яса відкриють доступ до європейського ринку.  
Разом із тим, в 2009 році відбудуться ще два візити верифікацій, у ході яких  
перевірятимуться виробники молока, яловичини й баранини. 
 
www.liga.net 
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 Ринкова інфраструктура 
 

10 червня 2009 року в Центрі ділового та культурного співробітництва “Український 
дім” відбулися агрофорум і офіційне відкриття XXІ Міжнародної агропромислової 
виставки - ярмарку “Агро-2009”. 

У форумі взяли участь члени Уряду, офіційні делегації Литовської Республіки та 
Російської Федерації, представники дипломатичних представництв, акредитованих в 
Україні, народні депутати України, Герої України, керівники відомих аграрних 
підприємств.  
 
Під час виставки-ярмарку “АГРО - 2009” заплановано проведення низки спеціалізованих 
виставкових заходів.  
 
МінАПК 
Міністр аграрної політики України Юрій Мельник виступає за відміну ліцензування 
імпорту м'яса із-за неефективності цього заходу, про це він повідомив 9 червня 2009 року 
на прес-конференції. За його словами, на сьогоднішній день імпорт м'яса до України досяг 
критичних об'ємів, лише в травні було ввезено 42 тис. тонн м'яса, а за 5 місяців поточного 
року – близько 140 тис. тонн. При цьому, за словами Ю.Мельника, ввозиться, як правило, 
низькосортна продукція. Результати роботи по ліцензуванню не виправдали очікувань – за 
чотири місяці Мінекономіки видало ліцензії на імпорт майже 4 млн. тонн м'яса (ємкість 
м'ясного ринку України експерти оцінюють в 2 млн. тонн у рік).  
«Ми наполягаємо на тому, щоб процедура ліцензування була скасована. У такому вигляді 
вона нікому не потрібна, оскільки ринок таким чином не регулюється, а дерегулюється, і 
домінанта імпортера, який отримує преференції з державного бюджету тих країн, які 
експортують до нас свою продукцію, плюс низькі ціни, плюс невдала спроба регулювання 
– вони вимагають кардинальної зміни підходів до регулювання ринку м'яса», – сказав 
Міністр. 
На думку Ю.Мельника, Україні необхідно ввести стандарти на м'ясну сировину, які вже 
розроблені, проте Держспоживстандарт не вводить їх у дію, а також запровадити 
процедуру інспекції імпортерів на відповідність вимогам законодавства, як це роблять 
інші країни.  
 
http://www.economics.unian.net/ 
Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до 
деяких законів України про видачу експлуатаційних дозволів”.  
Цей законопроект направлений на зменшення кількості регуляторних бар'єрів у сфері 
обігу харчових продуктів. Реалізація положень законопроекту дозволить зменшити 
кількість дозвільних документів, необхідних для виробництва молока, молочної сировини. 
Законопроектом передбачається привести статтю 22 Закону “Про безпеку і якість харчових 
продуктів” у відповідність із вимогами Закону “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності”, оскільки експлуатаційні дозволи відносяться до документів 
дозвільного характеру. Також вносяться зміни в Закон “Про рибу, інші водні живі ресурси і 
харчову продукцію з них”, а саме - конкретизується поняття видачі дозволів на переробку 
продуктів лову відповідно до положень Закону “Про безпеку і якість харчових продуктів”. 
 
http://www.economics.unian.net/ 
 
 Сільський розвиток 

 
Верховна Рада України ухвалила 4 червня законопроект №2375 "Про внесення змін до 
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо 
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вдосконалення механізмів державного цінового регулювання ринку сільськогосподарської 
продукції, страхування рисок сільськогосподарського виробництва й впровадження заходів 
щодо відновлення тваринництва й реалізації соціальних програм на селі).  
Закон удосконалює механізми державної підтримки агропромислового комплексу, зокрема, 
аграрних інтервенцій, надання державних бюджетних позик тощо. Зокрема, законодавчим 
актом передбачено створення Державного інтервенційного фонду, який "формується 
Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій і заставних закупівель і 
використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової 
стабільності".  
 
www.agroua.net 
Верховна Рада прийняла Закон №2626 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо збереження родючості ґрунтів". Закон удосконалює регулювання стосунків, 
пов'язаних із забезпеченням ефективного і раціонального використання земель, 
призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  
Зокрема, внесені зміни до Земельного кодексу України, які передбачають, що "земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених і 
затверджених в установленому порядку проектів землеустрої, які забезпечують еколого-
економічне обґрунтування сівозміни і благоустрою угідь і передбачають заходи щодо 
охорони земель". 
 
АПК-ІНФОРМ 
Міністерство аграрної політики України оприлюднило проект постанови Кабінету 
міністрів України "Про затвердження Порядку використання в 2009 році коштів 
Стабілізаційного фонду для надання кредитів фермерським господарствам, зокрема, на 
придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва".  
Як наголошується в супровідному документі, даний Порядок визначає механізм 
використання в 2009 р. коштів Стабілізаційного фонду фермерськими господарствами 
через Український державний фонд підтримки фермерських господарств і його 
регіональні відділення для надання кредитів фермерським господарствам, зокрема, на 
придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.  
 
АПК-ІНФОРМ 
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