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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
11 - 17 червня 2009 року 

 СОТ та політика добросусідства 
 
15-16 червня в Україні з візитом перебувала європейська делегація на чолі з пані Маріанн 
Фішер Боель – Комісаром Європейської Комісії з питань сільського господарства та 
розвитку сільської місцевості. 
Комісар ЄС з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості Маріанн 
Фішер Боель обговорила з Міністром аграрної політики України Юрієм Мельником та 
представниками Аграрної палати України питання співпраці в сільськогосподарському 
секторі. Про це під час прес-конференції повідомив Ю.Мельник. Дводенний візит 
єврокомісара присвячений питанням співпраці між Україною і ЄС у сільському 
господарстві в контексті перспектив укладення Угоди про асоціацію.  
Юрій Мельник нагадав, що співпраця між сторонами розпочалася 18 жовтня 2006 року 
після підписання Меморандуму про взаєморозуміння і діалог в сфері сільського 
господарства між Єврокомісією і профільним міністерством. "Нині на політичному рівні 
обговорюється угода між Україною і ЄС про асоціацію, розглядають положення угоди про 
зону вільної торгівлі, і в цих документах важливим сегментом є сільськогосподарські 
виробництво та території", - зазначив Юрій Мельник. 
"Ми поділяємо спільну мету забезпечити стабільний розвиток та модернізацію 
сільськогосподарської галузі, щоб вона виробляла конкурентоспроможну продукцію для 
внутрішнього та зовнішнього ринку", - підкреслила комісар ЄС. За її словами, "очевидним 
фактом є те, що Україна спроможна нарощувати власний потенціал не лише у 
виробництві харчових і кормових продуктів, а й у сфері виробництва біопалива". Вона 
висловила задоволення відкритим та щирим діалогом із галузевих питань. 
Для ознайомлення із ситуацією в сільському господарстві України пані Фішер Боель 
відвідала кілька фермерських господарств (вирощування зернових, птахівництво, 
тваринництво та виробництво молочної продукції) у Київській та Черкаській областях. 
         Як зазначають у Єврокомісії, співробітництво в галузі сільського господарства між 
ЄС та Україною має позитивну тенденцію до зростання. Відповідно до даних Євростату, 
загальний обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України до країн ЄС склав 0,38 
млрд. євро у 2007 році та 1,04 млрд. євро у 2008 році, тоді як обсяг експорту з ЄС до 
України сягнув 1,05 млрд. євро й 1,49 євро відповідно. 
 
http://www.unian.net/ 
Президент України Віктор Ющенко наголошує, що Україна хоче інтегруватись до 
європейського аграрного ринку. Про це він сказав під час зустрічі з комісаром ЄС з питань 
сільського господарства та розвитку сільської місцевості Маріанн Фішер Боель. 
В.Ющенко зазначив, що Україна хотіла б мати технічну програму співпраці з ЄС, зокрема, 
в агарній галузі. 
У цілому, Президент висловив переконання, що через 8-9 місяців Україна підпише угоду з 
ЄС про зону вільної торгівлі, після чого можна буде оптимізувати ділові відносини між 
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Україною та ЄС, у тому числі й в аграрній галузі. 
 
http://www.unian.net/ 
Україна зацікавлена в активізації співробітництва з Білоруссю, заявив Президент України 
Віктор Ющенко в ході зустрічі із Прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Сидорським.  
Президент підкреслив, що всіляко буде призивати й уряд, і парламент більш активно 
розвивати відносини із сусідами. За словами В.Ющенка, у ході візиту будуть розглянуті 
стратегічні питання, "які ми довго не могли зняти з порядку денного".  
"Ми постійно приділяємо увагу розвитку наших торгово-економічних відносин", - сказав 
С.Сидорський. За його словами, білоруська сторона задоволена тим, що торішній 
товарообіг між нашими країнами досяг $5 млн.  
 
АПК-Інформ 
Міністр економіки України Богдан Данилишин і Міністр землеробства й розвитку 
територій Угорської Республіки Йожеф Граф обговорили стан і перспективи розвитку 
двостороннього торгово-економічного співробітництва й основні напрямки економічної 
політики обох країн. «Членство України в СОТ та позитивне завершення переговорного 
процесу України з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом будуть потужними стимулами для підприємницьких структур у 
питаннях розширення двостороннього торговельно-економічного співробітництва», - 
підкреслив Міністр економіки.  
У свою чергу, Йожеф Граф зауважив, що Угорський Уряд велику увагу приділяє 
відносинам з Україною та сприятиме якнайшвидшому приєднанні нашої країни до 
Євроатлантичної інтеграції. 
Також Богдан Данилишин та Йожеф Граф обговорили важливість реалізації спільних 
комерційних та інвестиційних проектів у різних галузях економіки, зокрема, у сільському 
господарстві.  
 
АПК-Інформ 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Результати інспектування фахівцями Європейського Союзу птахівницьких господарств 
України очікуються протягом червня-липня. Про це повідомив у ході прес-конференції 
Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. За його словами, фахівці ЄС планують 
завершити роботу найближчим часом - 17 червня.  
«Можливі попередні результати, але це будуть дуже попередні дані, які будуть 
уточнюватися», - сказав він. За його словами, офіційні результати інспектування можна 
чекати протягом одного календарного місяця після завершення роботи інспекторів.  
Також Міністерство аграрної політики сподівається на інспектування фахівцями ЄС 
українських тваринницьких господарств восени поточного року. «Ми очікуємо восени, 
орієнтовно в жовтні, що відбудеться інспектування фахівцями ЄС по напрямку - свинина і 
яловичина», - сказав Міністр. Він відзначив, що інспектування будуть проходити тільки ті 
підприємства, які подадуть заявки, для того щоб одержати дозвіл на експорт своєї 
продукції в ЄС.  
 
http://economics.unian.net/; УНІАН 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Президент України Віктор Ющенко вважає неправильною політику уряду в м'ясній галузі. 
"Прикрим, на мою думку, є те, що являє собою сьогодні проведена урядом політика в 
сфері м'ясної продукції", - сказав Президент на відкритті XXI Міжнародної виставки-
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ярмарку "Агро-2009", що проходила в Києві з 11 по 14 червня. Зокрема, Президент 
відзначив, що Україна за 5 місяців 2009 р. збільшила імпорт м'яса в 2,5 рази в порівнянні з 
аналогічним періодом 2008 р.  
Він також виразив переконання, що при забезпеченні урядом сприятливої цінової ситуації 
на внутрішньому ринку м'яса, українські виробники здатні за рік збільшити виробництво 
цієї продукції приблизно на 200-300 тис. тонн. На його думку, Україна також змогла б 
почати експортні поставки м'яса. 
 
Інтерфакс-Україна   
Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту взяти за 
основу законопроект №4563 "Про внесення змін у деякі закони України з питань 
діяльності неприбуткових організацій". Законопроектом пропонується внести зміни в 
закони "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про сільськогосподарську 
кооперацію", "Про фермерське господарство", якими визначити сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи як неприбуткові організації, і передбачити певні заходи для 
їхньої державної підтримки.  
Відповідно до проекту, "сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - 
непідприємницьке товариство, створене фізичними особами - сільськогосподарськими 
товаровиробниками для надання послуг винятково членам обслуговуючого кооперативу з 
метою сприяння у веденні ними сільськогосподарської діяльності".  
 
АПК-Інформ 
Створено робочу групу Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) по підготовці проекту 
положення про Державне агентство по керуванню сільськогосподарськими ризиками. Таке 
рішення прийняв комітет ЛСОУ з питань страхування ризиків в аграрному секторі після 
розгляду основних положень прийнятого Верховною Радою Закону "Про внесення змін у 
деякі закони України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку 
сільськогосподарської продукції".  
Крім того, учасники засідання прийшли до висновку про необхідність розробки проекту 
порядку надання державної допомоги при страхуванні сільськогосподарських ризиків і 
про активну участь у цьому процесі страховиків. Ухвалено рішення створити робочу групу 
по підготовці такого документа із залученням представників компаній, що працюють на 
ринку агрострахування.  
 
Інтерфакс-Україна 
Кабінет Міністрів України відновив державне цінове регулювання на окремі продукти 
харчування з урахуванням сезонності у вигляді декларування цін. Відповідна Постанова 
"Деякі питання ціноутворення на соціально значимі продовольчі товари" була прийнята на 
засіданні Уряду 10 червня. Міністр економіки Богдан Данилишин відзначив, що метою 
даної постанови, розробленої Мінекономіки, є вдосконалення методів державного 
регулювання цін. Зокрема, нормативним актом передбачається чітке встановлення 
граничних рівнів рентабельності виробництва борошна й хліба масових сортів з 
одночасним скасуванням аналогічних повноважень, наданих місцевим органам виконавчої 
влади.  
Так, Кабінет Міністрів України встановив рентабельність виробництва борошна 
пшеничної вищого, першого й другого сорту, борошна житнього не вище 10%; хліба 
масових сортів - не вище 12%. При цьому, передбачається, що в 2009 році максимальне 
щоквартальне збільшення рівня рентабельності виробництва хліба не повинне 
перевищувати 3% її фактичного рівня за попередній звітний період.  
Також відміняється граничний розмір торговельної надбавки в розмірі не вище 15% без 
обліку видатків по транспортуванню при міжміському сполученні й надання повноважень 
місцевим органам влади щодо визначення конкретних розмірів граничних 
постачальницько-збутових і граничних торговельних надбавок до оптово-відпускної ціни 
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виробника.  
 
http://www.glavred.info 
 
 Сільський розвиток 

 
Комісар ЄС з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості Маріанн 
Фішер Боель обговорила під час зустрічі з Міністром аграрної політики Юрієм Мельником 
перспективи створення ринку землі в Україні. Під час спільної прес-конференції Юрій 
Мельник пояснив, що в країні поки немає необхідної законодавчої бази. Тому, за його 
словами, є побоювання, що права селян при відчуженні їхніх земельних паїв будуть 
порушені. Міністр додав, що припинення мораторію на продаж землі - багато в чому 
питання політичного консенсусу, якого наразі немає. 
 

Укрінформ 
Відбулась Міжнародна конференція СЕМАТ (Європейська Конференція міністрів, 
відповідальних за просторове/регіональне планування) «Комплексний підхід до 
збалансованого сталого просторового розвитку Європейського континенту», яка 
проходила на базі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України й тривала 
два дні. Захід організовано в співробітництві з Радою Європи за сприяння Швейцарсько-
українського Проекту підтримки децентралізації DesPro, Німецького бюро технічного 
співробітництва в Україні GTZ та Посольства Королівства Норвегія в Україні.  
Міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь Куйбіда, відкриваючи 
конференцію, зазначив, що вона є корисною в контексті обговорення досвіду країн-членів 
Ради Європи в галузі просторового планування та регіонального розвитку. 
 
Прес-служба Кабінету Міністрів України 
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №4430 "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України" (щодо спрощення порядку набуття прав на землю)". 
Проектом пропонується спростити порядок набуття фізичними і юридичними особами 
права власності та користування на земельні ділянки із земель державної та комунальної 
власності. Відповідні зміни планується внести до Земельного кодексу, законів "Про оренду 
землі", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про оцінку земель". 
Зокрема, законопроектом передбачається: 

обмежити сферу застосування процедури погодження місця розташування об'єкта 
(вибору земельної ділянки);  

встановити порядок погодження документації із землеустрою за принципом 
єдиного вікна; 

встановити тритижневий термін розгляду поданої документації; 
ввести правило, за яким визначення напрямів використання земельної ділянки в 

межах категорії земель є вільним (крім земель сільськогосподарського використання та 
земель оборони). 
 

РБК-Україна 
          Мінагрополітіки планує в 2009 р. переобладнати 6 держспиртзаводів під 
виробництво біоетанолу. Про це повідомив заступник Міністра Олександр Шевченко, 
виступаючи на III українсько-німецькому форумі з біоенергетики. Він уточнив, що із цією 
метою залучено 160 млн. грн. у вигляді приватних інвестицій.  
 
РБК-Україна 
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