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 СОТ та політика добросусідства 

 
Угода між Європейським союзом і Україною про зону вільної торгівлі цього року 
підписана не буде. Про це заявив глава представництва Єврокомісії в Україні Жозе 
Мануель Пінту Тейшейра на зустрічі з бізнесменами в Донецькій філії Європейської 
бізнес-асоціації. Він нагадав, що після вступу України до Світової організації торгівлі 
Український Уряд заявив про мету підписати з ЄС договір про зону вільної торгівлі до 
кінця 2009 р. "Сьогодні можна говорити про те, що зроблене, і, я думаю, що ця угода не 
буде підписана до кінця 2009 г.", - сказав Ж.Тейшейра. За його словами, пропозиція 
України підписати пакет документів "без торгівельного компоненту" не може бути 
прийнята, оскільки даний компонент "є найважливішим елементом цієї угоди".  
"Я думаю, що це буде неможливо. Мандат Європейської комісії вимагає для обговорення 
повний пакет документів, і ми не маємо права розглядати документи у відриві один від 
одного", - вказав Ж.Тейшейра.  
Він відзначив, що всюди в Україні бачить широку підтримку євроінтеграційним цілям - "і з 
боку влади, і з боку населення". "Але для досягнення цих цілей необхідна співпраця всіх 
гілок влади - Президента, Прем'єр-міністра й Парламенту", - акцентував Ж.Тейшейра.  
 
УНІАН 
Україна зацікавлена в практичних результатах саміту G8 в Л'аквіла (Італія), у рамках якого 
прийматимуться рішення для відновлення й розвитку світової економіки. Про це сказав 
заступник глави Секретаріату Президента України Андрій Гончарук, коментуючи початок 
роботи саміту. За його словами, головна мета форуму - практична реалізація рішень по 
подоланню фінансово-економічної кризи, прийнятих під час попередніх самітів. Одним із 
важливих його завдань, до яких може приєднатися Україна, А.Гончарук вважає 
координацію міжнародних зусиль у боротьбі з голодом як глобальним явищем.  
На його думку, Україна як один зі світових лідерів по виробництву сільгосппродукції, 
може здійснити внесок у зміцнення продовольчої безпеки у світі, зокрема, якщо буде 
оголошено про створення спеціального фонду "Л'аквільська продовольча безпека". Україна 
зацікавлена в співробітництві в рамках цієї ініціативи, під яку може бути залучено до $15 
млрд.  
 
Інтерфакс-Україна  
9-10 липня 2009 року відбувся круглий стіл «Використання європейського досвіду при 
формуванні та впровадженні політики розвитку сільських територій в Україні», 
організований Міністерством аграрної політики України за підтримки Міністерства 
сільського господарства, охорони природи та якості продовольства Нідерландів та за 
сприяння Національного університету біоресурсів та природокористування України. Мета 
круглого столу полягала у визначенні можливостей щодо використання європейського 
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досвіду при формуванні та впровадженні політики розвитку сільських територій. 
 
Департамент розвитку сільських територій МАП 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
В Україні посилюються вимоги до імпортного м'яса. У Державному комітеті ветеринарної 
медицини повідомили, що з 23 липня в країну ввозитиметься м'ясо тільки із 
проінспектованих фахівцями комітету підприємств. За рахунок цього в комітеті 
розраховують зменшити об'єм ввезення в країну неякісного м'яса. Нові вимоги до імпорту 
м'яса до України містяться в змінах до наказу "Про невідкладні заходи по попередженню й 
ліквідації проявів захворювань великої рогатої худоби губкоподібною енцефалопатією і 
іншими пріонними інфекціями". Згідно зі змінами, з 23 липня до України можуть 
ввозитися "сировина і продукція тваринництва, кормові добавки, премікси, корми для 
домашніх тварин" тільки проінспектованих фахівцями комітету підприємств. Таким 
чином, комітет розраховує зменшити об'єм ввезення в країну неякісного м'яса, на яке 
приходиться близько 50% всього імпорту, розповів Головний державний інспектор 
ветеринарної медицини України Петро Вербицький: "Це яловичий триммінг, сало, курячі 
каркаси, шкура, м'ясо механічної обвалки, що використовуються для виготовлення 
ковбас".  
 
Коммерсант-Ъ 
Останнім часом на споживчий ринок України поступало в середньому більше 2 млн. тонн 
м'яса в рік. При цьому 1,9 млн. тонн поставляли вітчизняні виробники, останнє - імпорт. 
На сьогоднішній день, у зв'язку із приєднанням нашої країни до СОТ, межу для імпортної 
продукції, зокрема, м'ясної, довелося розширити. Дану ситуацію прокоментував глава 
Державного комітету ветеринарної медицини Петро Вербицький.  
Так, за даними П.Вербицького, за 6 місяців п.р. до України завезено 198 тис. тонн м'яса й 
м'ясопродукції, що приблизно на 66 тис. тонн більше ніж було імпортовано за цей же 
період торік. Усього в 2008 р. на ринок України поставлено більше 500 тис. тонн 
закордонного м'яса. "За прогнозами фахівців Мінагрополітики, цього року імпорт не 
перевищить торішнього показника. Навіть може бути меншим на 100-120 тис. тонн", - 
відзначив Голова Державного комітету ветеринарної медицини України.  
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
13 липня набула чинності Постанова Кабінету міністрів України, що затверджує критерії, 
за якими оцінюється ступінь ризиків від проведення господарської діяльності, пов'язаної з 
формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції й визначенням її якості.  
Так, постановою №656 від 1 липня 2009 р. Кабмін затверджує критерії, згідно яким 
оцінюється ступінь ризиків від проведення господарської діяльності, пов'язаної з 
формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції й визначенням її якості, та 
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), 
якими є певні види господарської діяльності або виконуваних робіт, які можуть 
представляти потенційну загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому природному 
середовищу, впливати на стан земель.  
 
ЛІГАБiзнесІнформ 
В Україні відповідати новим стандартам 1-3 класу (продовольча) буде близько 30% 
загального врожаю пшениці, вважає голова Державної інспекції з контролю за якістю 
сільськогосподарської продукції й моніторингу її ринків Василь Мельник. "Можна 
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припустити, що із загальної кількості пшениці вимогам продовольчої (тобто такої, що 
задовольняє вимогам переробки на борошно, і відноситься до 1-3 класу згідно новому 
стандарту) відповідатиме близько 30%", - цитує В.Мельника прес-служба Міністерства 
аграрної політики.  
 
Як повідомлялося, з 1 липня п.р. Україна перейшла на новий стандарт на пшеницю. Він 
введений як пробний строком на 1 рік.  
 
Інтерфакс-Україна 
Президент України Віктор Ющенко підписав Закон 1447-VI «Про внесення змін до деяких 
законів України відносно вдосконалення механізмів державного регулювання ринку 
сільськогосподарської продукції». 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". 
Так, об'єктами державного цінового регулювання, згідно із законом, є: пшениця тверда; 
пшениця м'яка; зерно суміші пшениці і жита; кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; 
горох; гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; насіння рапсу; насіння льону; шишки 
хмелю; цукор-пісок (буряковий); мука пшенична; мука житня; м'ясо і субпродукти 
забійних тварин і птиці; молоко сухе; масло вершкове; вовна; масло соняшникове; овочі і 
фрукти, на які встановлюються мінімальні або максимальні інтервенційні ціни. 
Крім того, для об'єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської 
продукції і товарів), встановлюється гранична торгівельна надбавка (націнка) на рівні не 
вище 20% оптово-роздрібної ціни виробника (митної вартості). Передбачено також, що 
мінімальна інтервенційна ціна окремого об'єкту державного цінового регулювання є 
єдиною по всій території України. 
 
РБК-Україна  
За даними на 1 липня 2009 р., в сільськогосподарських підприємствах України (крім 
малих) і підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою зернових культур, в 
наявності було 7,3 млн. тонн (на 35% більше в порівнянні з 1 липня 2008 р.), в т.ч. 3,4 млн. 
тонн пшениці, 1,8 млн. тонн ячменю, 1,1 млн. тонн кукурудзи, 0,4 млн. тонн іржі. Про це 
повідомив 13 липня Державний комітет статистики України.  
Згідно даним Держкомстату, запаси насіння соняшнику на 1 липня п.р. склали 1,1 млн. 
тонн, з них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 0,2 млн. 
тонн цієї продукції, а на підприємствах, що займаються його переробкою й зберіганням, - 
0,9 млн. тонн. 
 
АПК-ІНФОРМ 
В Україні в сільгосппідприємствах і господарствах населення продовжує скорочуватися 
поголів'я великої рогатої худоби. У той же час сільгосппідприємства активно нарощують 
поголів'я свиней і птиці. Про це свідчать дані Держкомстату України. Станом на 1 липня 
2009 року, у порівнянні з даними на аналогічну дату 2008 року, поголів'я великої рогатої 
худоби скоротилося майже на 4%, свиней і птиці - збільшилося більш ніж на 6% і 8% 
відповідно.  
 
BIZ.liga.net 
За січень-червень 2009 року переробні підприємства України купили у всіх категорій 
сільськогосподарських товаровиробників 2365,2 тис.т молока й молочних продуктів, що на 
17% менше проти відповідного періоду 2008 р. Про це свідчать дані Держкомстату 
України. У той же час за звітний період було куплено 193,6 тис.т худоби й птиці в живій 
вазі, що на 36% менше проти відповідного періоду 2008 р. Частка господарств населення в 
загальному об'ємі закупівлі худоби й птиці в порівнянні з I півріччям 2008 р. зменшилася з 
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34% до 20%, молока - з 63% до 54%. За вказаний період 2009 року переробні підприємства 
використали для переробки 322 тис.т власної вирощеної худоби й птиці (на 5% більше ніж 
торік) і 3 тис.т молока (на 17% менше).  
Загальне виробництво продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств в 
Україні за січень-червень 2009 року виросло на 2,6%, зокрема, у сільгосппідприємствах – 
на 7,9%, а в господарствах населення – скоротилося на 1,1%. Разом із тим, за звітний 
період загальний об'єм реалізованої аграрними підприємствами продукції збільшився, у 
порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, в 1,5 рази, зокрема, продукції рослинництва 
– в 2,6 рази, продукції тваринництва – на 3,2%. 
 
BIZ.liga.net 
 
 Сільський розвиток 

 
Президент України Віктор Ющенко затвердив положення про Консультативну раду з 
питань розвитку сільського господарства та сільських територій. Відповідний Указ № 
525/2009 розміщений на офіційному сайті глави держави.  
Відповідно до затвердженого положення, Консультативна рада з питань розвитку 
сільського господарства та сільських територій є консультативно-дорадчим органом при 
Президентові України, утвореним з метою забезпечення розроблення та реалізації 
державної політики щодо розвитку сільського господарства та сільських територій, 
підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного аграрного сектора економіки та 
конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників.  
Основними завданнями Консультативної ради є: вивчення стану реалізації державної 
політики у сфері розвитку сільського господарства і сільських територій, зокрема, 
розвитку земельних відносин на цих територіях; аналіз проблем, стримуючих розвиток 
аграрного сектору економіки; тощо. 
  
http://www.president.gov.ua 
Міністр аграрної політики України Ю.Мельник створив наказом №471 від 8 липня 2009 
року робочу групу з розроблення Загальнодержавної програми розвитку сільських 
територій України на період до 2020 року. Робоча група створена на виконання пункту 2.5 
Плану організації забезпечення виконання постанови Верховної Ради України від 6 квітня 
2009 року № 1240-VI “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Сучасний стан 
та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України». 
 
Департамент розвитку сільських територій МАП 
Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням від 17 червня 2009 р. N 743-р схвалив 
Концепцію  Державної  цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на 
період до 2020 року. Згідно з розпорядження, Держкомзем визначено державним 
замовником Програми, якому   разом   із   заінтересованими   центральними органами 
виконавчої влади доручено розробити й подати в шестимісячний строк Кабінетові 
Міністрів України проект  Державної  цільової  програми розвитку земельних відносин в 
Україні на період до 2020 року. 
 
http://www.myland.org.ua 
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