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 СОТ та політика добросусідства 

 
15 липня 2009 року Міністр аграрної політики України Ю.Мельник у складі офіційної 
делегації на чолі із Прем’єр-міністром України Ю.Тимошенко відвідав із робочим візитом  
Південну Корею. Головною метою візиту української делегації став розвиток торгово-
економічного та інвестиційного співробітництва між двома державами. У ході візиту 
Міністр аграрної політики коротко проінформував Корейську Сторону про основні 
показники розвитку вітчизняного АПК, стратегії аграрної політики України на найближчі 
роки та обговорив питання щодо постачання сільськогосподарської та харчової продукції 
на корейський ринок.  
Під час зустрічі було розглянуто з Корейською Стороною питання щодо можливості 
налагодження експортних поставок зернових, борошна, олії та молочної продукції на 
постійній основі. Міністр аграрної політики України повідомив, що важливим напрямком 
у розвитку двосторонньої торгівлі та збільшення валового виробництва 
сільськогосподарської та харчової продукції для її експорту є інвестиційне 
співробітництво. Під час візиту Корейській Стороні було передано перелік інвестиційних 
проектів для розгляду та визначення пріоритетних напрямків інвестування. 
 
http://www.minagro.gov.ua 
Відбувся візит Міністра сільського господарства В’єтнаму Као Дик Фата до України. У 
ході візиту відбулась зустріч із Першим заступником Міністра аграрної політики Лузаном 
Ю.Я.  Під час проведення зазначеної зустрічі  було обговорено сучасний стан українсько-
в’єтнамського співробітництва в сфері агропромислового комплексу  та подальші 
перспективи його покращення.  
 
http://www.minagro.gov.ua 
Лівія закликає Україну якнайскоріше почати співпрацю в сфері сільського господарства. 
Про це заявив секретар Вищого народного комітету Великої Соціалістичної Народної 
Лівійської Арабської Джамахирії Аль-Багдаді Алі Аль-Махмуді 20 липня на засіданні 
українсько-лівійської комісії зі співпраці в Києві: "Лівія виявляє свою крайню 
зацікавленість у співпраці в цій сфері, і закликає Україну приступити якнайскоріше до 
реалізації досягнутих раніше домовленостей".  
У той же час, Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що Україна готова 
надати Лівії 100 тис. га сільгоспугідь для вирощування зерна, будівництва крупного 
тваринницького комплексу й елеваторів. Для здійснення цього проекту найближчим часом 
планується створити спільне українсько-лівійське підприємство. 
 
http://www.rbc.ua/rus/newsline/2009/07/20/566624.shtml 
 

 1



 Безпека харчових продуктів 
 
Введено заборону ввезення на територію України з території Литовської Республіки живих 
свиней, продукції та сировини з них, та призупинено ввезення живих свиней із 
Королівства Данія (лист Головного державного інспектора ветеринарної медицини України 
№ 15-3-1-18/4182 від 16.07.09р.) 
Згідно з офіційним повідомленням Державної служби продовольства й ветеринарії Литви, 
на її території зареєстровано захворювання свиней імпортованих із Королівства Данія на 
класичну чуму свиней. Ураховуючи вищезазначене, забороняється ввезення в Україну з 
Литовської Республіки живих свиней, продукції та сировини з них. З Королівства Данія 
призупинено ввезення живих свиней до остаточного вияснення обставин спалаху 
класичної чуми свиней у Литві.  
Ввезення із цих країн інших вантажів, підконтрольних державній службі ветеринарної 
медицини, має здійснюватись згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту в Україну 
об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Держкомітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики 
(Держспоживстандарт) планує в поточному році збільшити кількість підвідомчих йому 
лабораторій із визначення наявності генетично модифікованих організмів (ГМО) в 
продуктах харчування з 2 до 9, повідомив заступник Голови комітету Сергій Черепков.  
"До четвертого кварталу будуть введені в дію ще сім лабораторій. У вересні почнеться 
навчання фахівців лабораторій, які проводитимуть ці випробування", - сказав С.Черепков.  
При цьому С.Черепков відзначив, що в даний час у цілому в Україні функціонує п'ять 
лабораторій із визначення вмісту ГМО в продуктах харчування.  
 
Інтерфакс-Україна 
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України №149 від 20 травня 2009 р., 
яким імпорт сировини і продуктів тваринного походження дозволяється лише після 
проведення відповідної інспекції іноземного підприємства-виробника протирічить 
зобов'язанням, узятим на себе Україною при вступі у СОТ, відзначає старший партнер 
адвокатського об'єднання "Волков, Козьяков і Партнери" Сергій Козьяков.  
"Угода СОТ по застосуванню санітарних і фітосанітарних заходів передбачає розумний 
період часу між публікацією будь-якого санітарного або фітосанітарного правила і його 
набуттям чинності, щоб дати час виробникам в експортуючих країнах адаптувати свою 
продукцію і методи виробництва до вимог члена - імпортуючої країни", - сказав він.  
С.Козьяков пояснив, що відповідно до рішення Конференції міністрів СОТ від 14.11.01 р. 
під "розумним періодом часу" слід розуміти термін не менше шести місяців.  
Таким чином, на думку адвоката, виконати вимоги Держкомітету ветмедицини протягом 
місяця після їх публікації просто нереально, і такі дії обов'язково викличуть адекватні 
заходи у рамках СОТ проти України з боку держав-експортерів товарів тваринного 
походження.  
Як повідомлялося, Держкомітет ветмедицини  зареєстрував в Міністерстві юстиції наказ, 
який передбачає обов'язкову інспекцію підприємств, з яких імпортується продукція, 
фахівцями державних органів ветеринарної медицини України і отримання їх відповідного 
висновку. Раніше українське законодавство дозволяло ввозити продукцію з не 
проінспектованих підприємств, які мають європейські номери. Наказ Державного комітету 
ветеринарної медицини України опублікований 22 червня 2009 р. в Офіційному віснику 
України й набуває чинності 23 липня 2009 р. 
 
Інтерфакс-Україна 
 

 2



 Ринкова інфраструктура 
 
Міністерство транспорту й зв'язку України активізує інвестиційні проекти по будівництву 
зерноперевалочних комплексів у портах. Про це повідомив перший заступник Міністра 
транспорту й зв'язку України Василь Шевченко під час наради з питань реалізації 
інвестиційних проектів на умовах конкурсу по будівництву зерноперевалочних комплексів 
у Білгород-Дністровському й Бердянському морських портах. Під час наради розглядалися 
умови реалізації двох масштабних інвестиційних проектів - створення сучасного 
перевалочного комплексу для переробки зерна потужністю 600 тис. тонн у Білгород-
Дністровському порту й зерноперевалочного комплексу потужністю 40 тис. тонн у 
Бердянськом порту. 
За словами начальника Білгород-Дністровського порту Олександра Соборова, орієнтовна 
вартість проекту становить 310 млн. грн., завдяки його реалізації буде створено 120 
додаткових робочих місць, доходи порту виростуть приблизно на 20 млн. грн. щорічно. 
 
BIZ.liga.net  
Аграрний фонд України починає не пов'язану з державним ціновим регулюванням 
закупівлю продовольчого зерна врожаю 2009 р. в державний продовольчий резерв на 
Аграрній біржі по спотових контрактах.  
Як повідомляється в оголошенні фонду в "Урядовому кур'єрі" від 15 липня, закупівля 
проводитиметься по середньозваженим цінам, що склалися впродовж трьох останніх 
торгових сесій на Аграрній біржі й сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, а 
в разі їх зменшення нижче рівня встановлених Міністерством аграрної політики 
мінімальних цін - по цих мінімальних цінах.  
 
УНІАН 
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин ініціюватиме розгляд 24 липня на 
позачерговій сесії парламенту питання про збільшення Аграрного фонду для викупу 
державою у аграріїв зерна по середньосвітових цінах. "Потрібно знайти можливості для 
збільшення Аграрного фонду, за кошти якого держава повинна викупати у аграріїв зерно 
по тих цінах, які є середніми у світі", - заявив глава ВР.  
Нагадаємо, що Аграрний фонд є головним механізмом держави в регулюванні цінової 
політики в аграрному секторі, який забезпечує стабільний розвиток сільського 
господарства України. 
 
АПК-ІНФОРМ 
Спільне українсько-лівійське підприємство, яке здійснюватиме сільгосппроекти в Україні, 
буде створено найближчим часом. Про це повідомив Міністр аграрної політики Юрій 
Мельник на засіданні лівійсько-української групи по економічному співробітництву.  
За його словами, для участі в СП із українського боку розглядаються "Агро-союз" і "Хліб 
України". Він відзначив позитивну динаміку торгівлі сільгосппродукцією між країнами. 
Міністр також призвав лівійську сторону звернути увагу на інші, крім зерна, 
сільгосптовари, зокрема, олійні культури, рослинну олію й продукцію тваринництва, а 
також інвестувати у виробництво добрив на території України.  
У свою чергу, представник лівійського аграрного відомства заявив про зацікавленість Лівії 
в співпраці з Україною в сфері сільського господарства. За його словами, Лівія імпортує 
100% зернових і олійних культур та зацікавлена у виробництві мінеральних добрив. 
 
РБК-Україна 
 
 Сільський розвиток 
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17 липня 2009 року відбулося перше засідання Консультативної ради з питань розвитку 
сільського господарства та сільських територій при Президентові України. Під час 
засідання члени Консультативної ради обговорили організаційні питання роботи ради та 
ситуацію на ринку зерна врожаю 2009 року. 
 
Інститут сільського розвитку 
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