
 
МІНІСТЕРСТВО 

АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
 
 

 
 
 
      
     Проект фінансується         
     Європейським Союзом                

 
 
 
 
 
 
         Проект впроваджується  
         консорціумом на чолі з  WYG    
         International 

 
ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В СОТ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДОБРОСУСІДСТВА 

В СІЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ 
EuropeAid/126205/C/SER/UA 

 
 

Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
2 – 8 липня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Створення зони вільної торгівлі з ЄС відкладається на рік. Переговори про зону вільної 
торгівлі (ЗВТ) між Україною і Євросоюзом не будуть завершені цього року, як це 
планувалося раніше, а триватимуть, за прогнозами, до кінця 2010 року. Раніше про 
проблеми в переговорному процесі по ЗВТ говорили в Єврокомісії (ЄК) - 1 липня глава 
представництва ЄК в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра відзначив, що переговори 
затягуються й, імовірно, не будуть завершені до самміту. 
Президент Віктор Ющенко офіційно звернувся до Євросоюзу із проханням підписати 
Угоду про асоціацію в грудні 2009 року, не чекаючи завершення переговорів по ЗВТ. В ЄС 
скептично оцінюють таку перспективу. Оскільки, договір про ЗВТ є складовою частиною 
загальної Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Це означає, що до завершення 
переговорів по економічній частині Київ і Брюссель не зможуть підписати й політичну 
частину документа.  
У Секретаріаті Президента сподіваються змінити позицію Брюсселя. Учора Віктор 
Ющенко повідомив, що офіційно звернувся до головуючої в ЄС Швеції із проханням 
ініціювати внесення в мандат Єврокомісії змін, що дозволяють реалізувати ідеї Києва.   
 
Коммерсантъ-Украина 
Україна має намір купити у Японії 3 тис. молоковозів із системами охолоджування й міні-
елеватори. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 2 липня під час 
засідання Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів.  
За словами Ю.Тимошенко, міні-елеватори будуть направлені у всі регіони. Прем'єр 
відзначила, що закупівля міні-елеваторів дозволить демонополізувати ринок, і понизити 
ціни на зберігання зерна для аграріїв. 
 
РБК-Україна 
Компанія Bio Technology Development і Фонд громадських досліджень і розвитку США 
(CRDF) заключили угоду, яка передбачає допомогу Фонду в проведенні науково-дослідних 
робіт в області альтернативної енергетики. У рамках співпраці Bio Technology 
Development візьме участь у декількох програмах CRDF і братиме участь у конкурсах зі 
своїми проектами й науковими розробками.  
Найбільш важливими проектами для компанії є проект удосконалення технології 
газогенерації в частині ефективності очищення синтез-газа, а також районування 
вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням кліматичних, географічних і 
ґрунтових особливостей різних регіонів України, з яких можуть вироблятися паливні 
пеллети.  
Фонд володіє значним досвідом у впровадженні наукових розробок, а також завдяки своїм 
напрацюванням і різнобічним зв'язкам може залучати до участі в проектах українських, 
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американських учених, наукових діячів Канади і країн Євросоюзу.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Керівник делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Організації з 
безпеки і співпраці в Європі (ПА ОБСЄ) А.Білорус підкреслив необхідність створення 
глобального зернового резервного банку, глобальних продовольчого й інвестиційного 
фондів.  
Про це він сказав на засіданні Комітету з політичних питань і безпеки під час проведення 
XVIII Щорічної сесії ПА ОБСЄ. На його думку, лише така комплексна стратегія може 
стати серйозною основою довгострокової стратегії подолання світової продовольчої кризи. 
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Управління ветеринарної міліції МВС України приступило до перевірки наявності 
маркування, що вказує на вміст генетично модифікованих організмів у продуктах 
харчування тваринного походження. Відтепер кожен підприємець або завод із 
виготовлення продуктів харчування зобов’язаний вносити відповідні відомості на 
етикетку.  
Доречи, за перше півріччя 2009 року працівники ветеринарної міліції вилучили з обігу 
понад 1036 тонн продукції тваринного походження сумнівної якості. Найчастіше така 
продукція супроводжувалася фіктивними документами про її якість та безпеку, а в 
багатьох випадках узагалі транспортувалася без жодних документів.  
 
Корреспондент.net 
У відповідності зі стандартами, прийнятими в Європейському Союзі, Кабінет Міністрів 
України підвищив до 0,9% рівень умісту ГМО для маркування харчової продукції, що 
містить генетично модифіковані організми або зроблена з використанням генетично 
модифікованих організмів. 
У той же час, Кабмін не підтримав раніше внесену пропозицію про перенесення строку 
початку маркування такої продукції з 1 липня 2009 року на 1 січня 2010 року. 
Нагадаємо, що в травні Кабмін прийняв постанову, відповідно до якої з 1 липня вводиться 
обов'язкове маркування продуктів із наявністю генетично модифікованих організмів з 
умістом ГМО більше 0,1%. 
 
Українські Новини 
Кабінет Міністрів скасував ліцензування імпорту м'яса й м'ясопродуктів. Про це йдеться в 
постанові Кабміну № 427. Так, відповідно до постанови, Уряд виключив із переліку 
товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, свинину, м'ясо й харчові субпродукти 
домашньої птиці, сало без пісних частин, свинячий жир і жир домашньої птиці. Постанова 
набуває чинності з моменту її опублікування (2 липня 2009 р.). 
 
Українські Новини 
КМУ своєю постановою №652 від 1 липня 2009 р. затвердив порядок видачі дозволів на 
ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, 
репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних 
препаратів, субстанцій, кормових домішок тощо. Текст відповідної постанови 
опублікований на сайті Уряду.  
Згідно документу, дозвіл на ввезення видає Держкомветмедицини безкоштовно впродовж 
30 днів із дня надходження документів на розгляд. Термін дії дозволу - 1 рік.  
У разі ввезення на територію України ветеринарних препаратів із метою їх державної 
реєстрації в Україні, наукового дослідження, експонування на виставках, ярмарках і 
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конференціях видається разовий дозвіл.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Міністерство аграрної політики України ініціює створення Державної інспекції з 
виноробства й виноградарства. Текст проекту закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про виноград і виноградне вино» опубліковано на сайті Міністерства аграрної 
політики України. 
Згідно з проектом документа, діяльність у галузі виноробства й виноградарства 
регулюватиме Державна інспекція з виноробства й виноградарства при центральному 
органі виконавчої влади з питань аграрної політики. Головним завданням 
Держвинінспекції буде контроль за станом і якістю сировинної бази виноробства, 
дотриманням технологічних правил переробки винограду й обробки виноматеріалів із 
метою запобігання фальсифікації продукції.  
 
www.unian.net 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Уряд обіцяє відновити державну підтримку аграрної галузі. На розширеному засіданні  за 
участю губернаторів Уряд затвердив порядок розподілу більше двох мільярдів гривень з 
Аграрного фонду. Ці гроші планують направити на здешевлення кредитів і виплату 
дотацій на виробництво великої рогатої худоби.  
Представники фермерських об'єднань скаржилися на нестачу обігових коштів. У зв'язку із 
цим Кабмін звернеться до Нацбанку із проханням допомогти кредитувати аграріїв. 
«Сьогодні підготовлено лист керівництву Нацбанку для того, щоб активізувати кредитні 
операції під заставу зерна. Оскільки може бути скорочена закупівля зерна внутрішніми 
операторами: переробниками, тваринниками, пекарями. Сьогодні не вистачає фінансового 
ресурсу» - сказав на засіданні Міністр аграрної політики України Ю.Мельник. 
На засіданні Уряду було оприлюднено й прогноз на врожай: цього року розраховують 
зібрати 43 мільйона тонн зерна.  
 
Подробиці-ТБ 
Через систему із залученням Аграрного фонду зернотрейдерам відшкодовано близько 1,4 
млрд. грн. ПДВ. Про це повідомив Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. Він 
підкреслив, що система полягає в тому, що Аграрний фонд продає зерно трейдерам, які на 
суму контракту отримують відшкодування ПДВ. За словами Міністра, в останні два тижні 
Державна податкова адміністрація України (ДПА) не проводить відшкодування ПДВ 
зернотрейдерам навіть по вже укладених договорах. На 1 липня сума невідшкодованого по 
цій схемі ПДВ складає 39 млн. грн.  
У свою чергу, Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко дала доручення ДПА забезпечити 
відшкодування ПДВ по вказаній схемі.  
Нагадуємо, що Уряд України розробив механізм, згідно якому ПДВ компенсується 
зернотрейдерам за умови, що на ці кошти буде куплене зерно в Аграрному фонді. 
 
УНІАН 
 
 Сільський розвиток 

 
АНОНС 
Міністерство аграрної політики України запрошує аграріїв на виставку-демонстрацію 
«Всеукраїнський день поля», яка відбудеться 23-24 липня. Базою для проведення 
всеукраїнської наради обрано агрокультурне підприємство Корпорація «Агро-Союз» 
(Дніпропетровська обл., с. Майське). Програмою «Всеукраїнського дня поля» передбачені 
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численні форуми, семінари (в тому числі міжнародні), наради, «круглі столи», культурно-
масові заходи. 
Відкриє роботу форуму Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. 
 
Прес-служба МінАП   
АНОНС 
9-10 липня 2009 року Міністерство аграрної політики України проводить круглий стіл на 
тему «Використання європейського досвіду при формуванні та впровадженні політики 
розвитку сільських територій».  
Для участі в засіданні запрошено керівників міністерств і відомств, які приймають участь 
у формуванні та координації політики розвитку сільських територій, провідних 
спеціалістів із Нідерландів, представників міжнародних проектів, науковців. 
 
Департамент розвитку сільських територій МАП 
Президент України Віктор Ющенко підписав закон, який відкриває доступ вітчизняним 
інвесторам до активної господарської діяльності на умовах концесії у сфері водної 
меліорації земель. Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.  
Документ направлений на посилення майнової відповідальності й залучення додаткових 
джерел фінансування для будівництва, реконструкції й експлуатації меліоративних систем. 
Закон був ухвалений Верховною Радою 4 червня, і набуває чинності із дня публікації. Він 
включає перелік техніки й обладнання для АПК, що створить рівні умови для державної 
підтримки, і допоможе вирішити проблему сільськогосподарських товаровиробників у 
частині бюджетної компенсації вартості такої техніки. 
 
АПК-ІНФОРМ 
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