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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
25 червня – 1 липня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
30 червня Міністр економіки Богдан Данилишин відкрив сьомий раунд переговорів між 
Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі.«Переговори щодо створення зони 
вільної торгівлі між сторонами у рамках укладання Угоди про асоціацію на сьогодні 
розглядаються Урядом України, як однин з найважливіших зовнішньоекономічних 
пріоритетів держави», - наголосив під час пленарного засідання Богдан Данилишин.  
Міністр економіки України висловив переконання, що результати перемовин відкриють 
новий етап переговорного процесу – етап формування конкретних зобов’язань на основі 
вже розробленої конфігурації проектів розділів угоди про створення зони вільної торгівлі. 
У цьому контексті, Богдан Данилишин наголосив на важливості досягнення компромісних 
позицій у рамках формулювання оптимальної моделі взаємовідносин у процесі 
запровадження режиму вільної торгівлі, що ґрунтуватиметься на взаємовигідних умовах та 
сприятиме якісній розбудові двосторонніх відносин. 
Довідково: За результатами аналізу показників зовнішньої торгівлі товарами та 
послугами України за I квартал 2009 року ЄС був найбільшим зовнішньоторговельним 
партнером України, доля якого склала 29,75% у загальному зовнішньоторговельному 
обороті України. При цьому, частка експорту до ЄС-27 товарів та послуг українського 
походження становила 26,42%, а імпорту з ЄС – 33,06% відповідно. Сальдо торгівлі 
товарами та послугами із країнами ЄС склалося від’ємним в обсязі 0,84 млрд. дол. США, 
проти – 2,23 млрд. дол. США в I кварталі 2008 року. 
 
http://www.kmu.gov.ua 
В Міністерстві аграрної політики України відбулося чергове засідання робочої підгрупи за 
напрямком «Сільськогосподарський сектор» (Ради донорів). Засідання відбулося під 
головуванням заступника Міністра аграрної політики Завалевської В.О. і було присвячене 
обговоренню напрямків подальшого співробітництва з міжнародними донорами у сфері 
залучення міжнародної технічної допомоги.  
Учасники Ради донорів були поінформовані щодо інспектування експертами Єврокомісії 
української тваринницької продукції та приєднання України до насіннєвих схем ОЕСР, 
обговорили подальші напрямки співробітництва в рамках міжнародної технічної 
допомоги, а саме: 
розбудова спроможності щодо розробки та впровадження політики підтримки розвитку 
сільськогосподарської кооперації в Україні; 
проведення інвентаризації еродованих та дефльованих грунтів земель 
сільськогосподарського призначення; 
розробка методів реабілітації техногенно забруднених земель сільськогосподарського 
призначення. 
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Департамент зовнішньоекономічного співробітництва МАП 
30 червня на базі Інституту картоплярства УААН розпочала роботу міжнародна науково-
практична конференція “Наукове забезпечення та інноваційний розвиток картоплярства в 
Україні”. До участі в конференції запрошені фахівці Міністерства аграрної політики 
України, Української академії аграрних наук, Української державної насіннєвої інспекції, 
комерційних фірм, виробників, провідні вчені-картоплярі Російської Федерації, Білорусі, 
Молдови, США, науково-дослідних та вищих учбових закладів України. 

  
Прес-служба МінАП 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Зареєстрований у Міністерстві юстиції України Порядок видачі ветеринарних документів. 
Порядок видачі ветеринарних документів розроблено Державним комітетом ветеринарної  
медицини  України на виконання  ст.32  Закону  України  "Про ветеринарну медицину". 
Документ регулює питання видачі  міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних 
свідоцтв та ветеринарних  довідок. 
 
http://www.vet.gov.ua/  
З 1 липня п.р. набуває чинності постанова Уряду, яка зобов`язує виробників харчування 
вказувати на упаковці продуктів вміст або відсутність генетично модифікованих організмів 
(ГМО). Постанова була прийнята 13 травня 2009 року. Проте, не всі виробники чекали, 
поки Уряд прийме відповідне рішення. Деякі з них добровільно, ще до формування 
законодавчої бази, отримали підтвердження якості та відсутності ГМО у своїх продуктах. 
Так, компанія «Кернел», яка  виробляє декілька видів соняшникової олії, повідомляє, що 
олія соняшникова рафінована дезодорована під торговою маркою «Стожар» не містить 
ГМО.  Відповідно до протоколу засідання Комісії з видачі дозволів на маркування 
харчових продуктів, що не містять ГМО, від 30.04.08 №3 олію соняшникову рафіновану 
дезодоровану ТМ «Стожар» дозволено маркувати знаком «Не містить ГМО». 
 
http://www.agroconf.org/ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Рішення Конституційного Суду України (КСУ) про визнання неконституційними положень 
законів про надання Кабміну повноважень у частині скасування 13% надбавки до мита на 
деякі товари може мати значні наслідки для агропромислового комплексу. Якщо скасована 
Урядом надбавка почне діяти знову, це може привести до підвищення цін як на імпортну, 
так і на вітчизняну сировину для харчової промисловості, що, у свою чергу, 
стимулюватиме підвищення цін на готову продукцію. Відповідно до рішення КСУ, 
питання введення або скасування митних ставок перебуває винятково в компетенції 
Верховної Ради. "Відповідно до конституційних положень, право встановлювати 
(скасовувати) загальнодержавні податки й збори (обов'язкові платежі), включаючи ввізне 
мито й розмір тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита, ставиться до 
законодавчих повноважень Верховної Ради України", - говориться в рішенні КСУ. 
 
http://www.biz.liga.net/ 
У зв'язку з рекордним падінням закупівельних цін на продукцію тваринництва, профільні 
асоціації просять Кабмін прийняти пакет антикризових заходів, зокрема - відновити 
мінімальні закупівельні ціни на молоко, і обмежити імпорт м'яса в країну. За даними 
Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств (ВССГП), протягом місяця 
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падіння цін на свинину склало 30%, на яловичину - 25%, молоко - 40% за перший літній 
місяць. Хоча літо характеризується традиційним зниженням закупівельних цін, зокрема, на 
молоко, нинішнє падіння є безпрецедентним. При цьому вітчизняні товари поступово 
заміщаються імпортними, оскільки європейські виробники також переживають не кращі 
часи й шукають нові ринки збуту. 
 
УкрАгроКонсалт 
На думку експертів Української аграрної конфедерації, на українському ринку молока 
останнім часом спостерігаються проблеми, схожі з європейським: у той час як ціни на 
молочну сировину знижуються, ціни на готові молочні продукти показують ріст. На думку 
фахівців, цього року в порівнянні з минулим ціни на масло підвищилися на 28%, на сир - 
на 9,4%, на молоко питне - на 12%. Одночасно ціни на молочну сировину знизилися на 
13%. У результаті виробники знизили обсяги поставки молока на переробку на 20-25%.  
 
АПК- Інформ 
На поточному тижні Верховною Радою України ухвалено Закон України "Про оптові 
ринки сільськогосподарської продукції" (проект № 2137).  Закон визначає правові засади 
організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (ОРСП), 
регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж 
сільськогосподарської продукції власного виробництва. Статус ОРСП надається 
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Закон визначає, що 
державна політика в галузі ОРСП здійснюється шляхом, зокрема, "надання ОРСП 
земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності для розміщення 
ринку сільськогосподарської продукції з урахуванням території, необхідної для створення 
санітарно-захисної зони; викупу (вилучення) земельних ділянок для суспільних потреб із 
метою забезпечення діяльності ОРСП". 
 
http://www.agroua.net/ 
Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін у деякі 
закони України з питань діяльності неприбуткових організацій”. Законопроектом 
визначено, що обслуговуючий кооператив є неприбутковою організацією. У законопроекті 
передбачається, що від оподатковування звільняються доходи неприбуткових організацій, 
отримані у вигляді: коштів або майна, що надходять у сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи від сплати внесків їхніх членів (асоційованих членів), від здійснення основної 
діяльності, а також пасивних доходів.   
 
РБК-Україна 
Міністерство аграрної політики України розробило проект постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Порядку використання в 2009 році коштів Стабілізаційного 
фонду для надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам", текст якого розміщений на сайті Мінагрополітики. Порядок визначає 
механізм використання в 2009 році коштів Стабфонду для надання безповоротної 
фінансової допомоги сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, членами яких 
є винятково особисті селянські, фермерські господарства й фізичні особи - 
сільськогосподарські товаровиробники на придбання сільськогосподарської техніки й 
технологічного встаткування по одному виду діяльності. Бюджетні кошти направляються в 
розмірі 90% вартості техніки й устаткування вітчизняного виробництва за умови авансової 
оплати постачальникові кооперативом не менш 10% вартості цієї техніки. Державна 
підтримка надаватиметься сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам лише за 
умови відсутності боргів перед бюджетом і іншим фінансовим зобов'язанням. 
 
http://biz.liga.net/ 
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http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=2137&skl=7


АНОНС 
28 липня в Києві відбудеться щорічний AGRO INDUSTRY FORUM: «Зерновий бізнес 
України: ціноутворення й побудова ефективної системи збуту». На Форум запрошуються 
учасники аграрного ринку України, представники владних структур, інвестиційних 
компаній, трейдерів, міжнародних замовників. 
Організатор Форуму – Українська зернова асоціація. 
 
http://www.meetingpoint.com.ua/  
 
 Сільський розвиток 

 
На поточному тижні Верховною Радою України ухвалено ряд законів, що стосуються 
регулювання земельних відносин. Серед цих законів, зокрема, наступні: 
- "Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з 
мотивів суспільної необхідності" (проект № 3682); 
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності 
справ з питань земельних відносин" (проект № 1047). Законодавчим актом внесено зміни 
до Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів України та 
Кодексу адміністративного судочинства, якими уточнюється підсудність спорів щодо 
земельних відносин. При цьому встановлюється, що такі спори мають розглядатися 
виключно за місцезнаходженням об'єктів земельних відносин; 
 - "Про загальні засади державно-приватного партнерства" (проект № 3447-д). Закон 
визначає правові засади державної політики в сфері державно-приватного партнерства та 
основні принципи взаємодії держави з приватним сектором економіки на договірній 
основі. Стаття 8 Закону регулює питання надання земельних ділянок для цілей здійснення 
державно-приватного партнерства. 
Крім того, ВР прийняла за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про 
природно-заповідний фонд". Законопроектом (реєстр. № 2747). Законопроект уточнює 
правове регулювання земельних відносин у заповідній справі, зокрема, у частині 
категоріальної належності земельних ділянок-об’єктів природно-заповідного фонду. 
 
http://www.myland.org.ua/ 
Відбулася презентація проекту «Громадянська ініціатива на захист економічних та 
соціальних прав», спрямованого на залучення громадськості до планування територій 
сільських громад, а також на підтримку громадських ініціатив, які мають на меті 
впровадження впливу громадян на формування місцевої політики в сфері земельного 
планування та забудови. На думку виконавців проекту, узгодження державних інтересів з 
інтересами громадськості та бізнесових кіл при вирішенні цих питань сприятиме 
ствердженню економічних та соціальних прав та зростанню добробуту громадян. Для 
участі в проекті буде відібрано три сільські райони, що представляють різні регіони 
України. Проект реалізується Творчим центром Коунтерпарт у партнерстві з Інститутом 
громадянського суспільства за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
 
www.ccc.kiev.ua 
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http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34295
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=1047&skl=7
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=3447-%E4&skl=7
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=2747&skl=7

