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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
18 - 24 червня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Українська делегація на чолі з заступником Міністра аграрної політики України Сергієм 
Мельником взяла участь у щорічній зустрічі країн-членів Насіннєвих схем Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що відбулася в Парижі (Франція). 
Учасники зустрічі розглянули питання щодо приєднання України до Насіннєвих схем 
ОЕСР. Голова української делегації С.Мельник виступив із презентацією, у якій висвітлив 
стан та перспективи розвитку сектора насінництва нашої країни, після чого експерти 
ОЕСР оприлюднили звіт за результатами оціночної місії на Україну. За результатами 
обговорення та враховуючи попередні схвальні висновки експертів ОЕСР, було 
рекомендовано прийняти Україну до Насіннєвих схем ОЕСР за умови виконання нею всіх 
необхідних технічних вимог.  
Відповідно до діючої процедури, заявка нашої держави буде передана на затвердження 
Комітету з питань сільського господарства до кінця 2009 року. Окрім того, у 2010 році в 
Україну буде організовано візит контрольної місії з метою перевірки дотримання вимог 
ОЕСР. 
 
Прес-служба МінАП 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Українські виробники просять Кабмін перенести введення обов'язкового маркування 
продуктів харчування, які містять генно-модифіковані організми. Це питання було підняте 
на зустрічі представників підприємств харчопрому і Прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. 
Як повідомляють джерела, глава уряду погодилася піти на поступки виробникам. 
Найближчим часом у постанову Кабміну будуть внесені відповідні поправки щодо 
перенесення дати введення маркування на 1 січня 2010 року.  
Причина необхідності перенесення введення обов'язкового маркування банальна - 
виробники не встигають виконати вчасно всі вимоги Кабміну, адже постанова була 
прийнята 13 травня. На думку підприємців, тільки для того щоб замовити й забезпечити 
себе новими упаковками, треба як мінімум місяць. Крім того, виробники фізично не 
можуть провести перевірку своєї продукції - в Україні діє всього 4 молекулярно-генетичні 
лабораторії, а перевірку продукції в лабораторії треба робити мінімум два рази на місяць - 
спочатку перевіряти серію сировини на вміст ГМО, а потім уже готову продукцію.  
За оцінками гравців ринку, для повного й своєчасного контролю продукції в країні 
повинно бути як мінімум 25 лабораторій.  
 
Газета «Діло» 
Фахівці генерального директорату по охороні здоров'я й захисту прав споживачів 
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Єврокомісіїї (ЄК) завершили перевірки українських виробників м'яса птиці та яєць. Про це 
розповів голова Держкомітету ветеринарної медицини Петро Вербицький. У прес-службі 
представництва Єврокомісії в Україні підтвердили завершення перевірок. Звіт про їхні 
підсумки буде направлений в Україну через 20 днів. Остаточне рішення про можливість 
поставок української продукції в Євросоюз буде прийматися Радою міністрів ЄС по 
сільському господарству й охороні прав споживачів.  
«Незважаючи на те що, що підсумковий звіт буде розглядатися Радою міністрів ЄС по 
сільському господарству, на практиці позитивне рішення працюючої в Україні комісії 
означає, що підсумкове рішення також буде позитивним», – прокоментувала ситуацію 
заступник директора по міжнародних зв'язках Інституту якості й безпеки харчової 
продукції Ганна Василенко. Вона також нагадала, що раніше дозвіл на поставки в ЄС 
одержала українська рибопереробна промисловість, «на підході – молочна». 
 
http://www.infocompany.biz 
Президент України Віктор Ющенко видав Указ, яким передбачається створення в Україні 
мережі лабораторій по перевірці харчових продуктів на вміст генетично модифікованих 
організмів (ГМО). Про це говориться в Указі глави держави «Про стимулювання розвитку 
підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи» N466/2009 від 22 червня 
2009 року. 
Серед іншого, Президент поставив за обов'язок Кабінету Міністрів України забезпечити 
створення до 1 вересня 2009 року мережі лабораторій по перевірці харчових продуктів, які 
містять генетично модифіковані організми, і Національного центра з питань здійснення 
науково-методологічної координації діяльності лабораторій по перевірці харчових 
продуктів, які містять генетично модифіковані організми. 
 
BIZ.liga.net 
У жовтні цього року до України приїдуть експерти Єврокомісії для проведення перевірок 
процесу виробництва свинини і яловичини. Про це повідомив Міністр аграрної політики 
України Юрій Мельник під час візиту до Херсонської області. "У жовтні експерти 
Єврокомісії інспектуватимуть наші великі тваринницькі комплекси. На черзі перевірка 
виробництва так званого «червоного м`яса», це свинина і яловичина", – сказав Міністр. 
За словами Ю.Мельника, у разі позитивних висновків експертів м`ясо українського 
виробництва стане конкурентоспроможним і буде допущене до офіційної реалізації на 
території Євросоюзу.  
 
INTV  
Президент України Віктор Ющенко підписав Закон України "Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення". Згідно закону, державні органи 
ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції по проведенню карантинних 
ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про 
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями правил щодо карантину тварин 
і інших ветеринарно-санітарних вимог, та накладають відповідні штрафи.  
 
АПК-ІНФОРМ 
В Міністерстві аграрної політики України розроблено проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України, який передбачає розробку проекту Загальнодержавної програми 
стабілізації й розвитку виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування на період 
до 2020 року. Проект відповідного документа опублікований на сайті відомства. Згідно 
проекту, Мінагрополітики спільно з Мінохоронздоров'я, Мінекономіки, Мінфіном і 
Мінюстом повинні розробити до 1 жовтня 2009 року й подати в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів проект указаної Програми.  
 
BIZ.liga.net 
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 Ринкова інфраструктура 

 
З 18 червня 2009 р. набув чинності Закон України Про внесення змін до Закону України 
"Про податок на додану вартість" щодо застосування норм спеціального режиму 
оподаткування для сільгосптоваровиробників при реалізації власної продукції". Законом 
уточнюються умови застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану 
вартість сільськогосподарськими підприємствами. Зокрема, спеціальний режим 
оподаткування ПДВ розповсюджуватиметься на сільгосппідприємства, які, не маючи 
власних або орендованих виробничих потужностей, переробляють (обробляють) 
сільськогосподарську сировину на давальницьких умовах і поставляють (реалізують) 
сільськогосподарські товари (послуги). Крім того, законом надається 
сільгосппідприємствам право отримувати дотації за всю продукцію переробки худоби в 
живій вазі. 
 
АПК-ІНФОРМ 
Україна за 5 років має намір створити мережу з 25 оптових ринків сільгосппродукції 
загальною вартістю понад $500 млн. Це передбачено державною цільовою програмою, 
схваленою українським урядом, повідомили в Кабміні. Зокрема, бюджетне фінансування 
до 2013 р. включно очікується на рівні $150 млн. Виконання програми дозволить знизити 
інфляцію, збільшити обсяг виробництва сільськогосподарської продукції й створити 
близько 3 тис. робочих місць Передбачається також розробити необхідну нормативну базу.  
Президент Аграрної палати України Дмитро Березовський відзначив, що вирішення уряду 
підтверджує готовність держави підтримати проект, що важливе для залучення до його 
фінансування ЄБРР або Всесвітнього банку. "В той же час, у документі не прописаний 
механізм реалізації", - відзначив експерт. На його думку, однією з основних проблем буде 
питання землевідведення. Д.Березовський висловився за системність роботи держави за 
цією програмою. 
 
РБК-Україна 
 
 Сільський розвиток 

 
Президент України Віктор Ющенко підписав Закон №1391-VI від 21 травня 2009 р. "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву й використанню 
біологічних видів палива".  
Згідно закону, починаючи з 1 січня 2010 р., на 10 років звільняється від оподаткування 
прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива. Також від 
оподаткування звільняється прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з 
одночасним виробництвом електричної і теплової енергії або виробництва теплової енергії 
з використанням біопалива, прибуток виробників техніки і обладнання, які виробляють 
біопаливо.  
Також до 1 січня 2019 р. вирішується застосування бонусної амортизації для нових 
основних фондів підприємств. Передбачена нульова ставка акцизного збору на етиловий 
спирт, який використовується підприємствами для виготовлення біоетанолу й біодизеля. 
 
АПК-ІНФОРМ 
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