
 
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 
23 – 29 липня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Україні недоцільно брати участь у створенні причорноморського зернового пулу. Про це 
28 липня на аграрному зерновому форумі заявив президент Українського клубу аграрного 
бізнесу Алекс Лісситса.  
За його словами, економічні реалії в Україні, зокрема, членство в СОТ, диктують інший 
розвиток експортного потенціалу в зерновій сфері, ніж у Казахстані, Росії й Білорусі, які 
співробітничають у рамках загального митного союзу. А.Лісситса вважає, що Україні 
краще проводити самостійну політику на зерновому ринку. У той же час, на його думку, на 
світовому аграрному ринку Україна повинна проводити "агресивнішу маркетингову й 
менеджерську політику для того, щоб не втратити ринки", оскільки торік Україна, як і РФ, 
здала свої позиції США в питанні експорту зерна до Єгипту. 
 
РБК-Україна 
1000 тонн пшениці призначених для забезпечення харчування близько 5 млн. голодуючих 
в Ефіопії, було передано Всесвітній продовольчій і сільськогосподарській організації 
Об'єднаних Націй (ФАО) делегацією Міністерства по надзвичайних ситуаціях України . 
Як передає Центр новин ООН, офіційна передача зерна відбулася на церемонії в Назареті. 
Виступаючи на церемонії, представник ФАО в Ефіопії підкреслив, що гуманітарна 
допомога України є, як не можна своєчасною в умовах, коли над населенням Ефіопії 
нависнула потрійна загроза голоду, пов'язана із засухою, високою ціною на продовольство 
й фінансовою економічною кризою, а ФАО відчуває серйозний брак ресурсів і засобів. 
Представник ФАО також виразив надію, що нинішня акція стане запорукою довгої й 
плідної співпраці. 
Нагадаємо, що це перше благодійне постачання зерна з боку України. До цього часу ФАО 
купувала в Україні значну кількість зерна. 
 
BIZ.liga.net 
Україна зацікавлена в збільшенні експорту соняшникової олії й м'ясо-молочної продукції 
до Марокко. Про це в ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства 
Марокко в Україні Абдельжалілем Саубурі заявив Міністр економіки України Богдан 
Данілішин. При цьому він назвав сільське господарство однією з найперспективніших 
галузей співпраці двох країн.  
«Україна зацікавлена в розширенні присутності на марокканському ринку 
сільськогосподарської продукції, насамперед за рахунок збільшення експорту української 
соняшникової олії, м'ясо-молочній продукції й зернових», - сказав Б.Данілішин. Сторони 
відзначили необхідність активізувати двосторонню торговельно-економічну співпрацю 
(ТЕС), для чого в жовтні планується провести перше засідання Комісії з ТЕС і бізнес-
форум у Рабаті (Марокко). 
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 Безпека харчових продуктів 

 
З метою належного впровадження в дію норм наказу Держкомветмедицини від 
20.05.2009 р. № 149 “Про внесення змін до наказу Головного державного інспектора 
ветеринарної медицини України від 12.03.2001 № 23 “Про невідкладні заходи 
попередження і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на 
губчастоподібну енцефалопатію та інші пріонні інфекції”, забезпечення безперервності 
надходження до України вантажів за попередньо укладеними контрактами, надання 
достатнього терміну для проведення інспектування закордонних підприємств, відтерміновано 
впровадження положення зазначеного наказу про обов’язковість інспектування до 14 січня 
2010 року включно.  
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Генеральний директорат Європейської комісії з охорони здоров'я і захисту прав споживачів 
(САНКО) вважає, що українська система контролю над виробництвом м'яса птиці, яєць і 
продукції з них не повною мірою відповідає вимогам Євросоюзу.  
САНКО відзначає, що в Україні існує дієва система контролю, яка включає щоденний 
контроль при виробництві продукції птахівництва. Проте, на думку фахівців директорату, 
вона вимагає деякого корегування в бік наближення до європейських стандартів.  
Як повідомив голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро 
Вербицький, зауваження європейських інспекторів стосуються більшою мірою технічних 
питань, наприклад, впровадження системи управління ризиками на підприємствах 
харчової промисловості НАССР, невідповідності європейським вимогам деяких 
підзаконних актів. За його словами, українська сторона має намір оперативно усунути всі 
недоліки, і просити САНКО ще раз прислати своїх інспекторів до України.  
 
Інтерфакс-Україна 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Президент України Віктор Ющенко 25 липня п.р. підписав Закон України №1561-VІ "Про 
оптові ринки сільськогосподарської продукції".  
Закон визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської 
продукції в Україні (ОРСП), регулює стосунки в цій сфері й направлений на захист прав і 
законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий 
продаж сільськогосподарській продукції власного виробництва. Статус ОРСП надається 
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.  
Згідно закону, основними завданнями ОРСП, зокрема, є сприяння прискореному 
просуванню сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого споживача в 
торговому ланцюзі; надання можливості для виходу на ринок сільськогосподарської 
продукції всім постачальникам і споживачам такої продукції тощо.   
Закон набуває чинності із дня його публікації й вводиться в дію з 1 січня 2010 р. 
 
АПК-ІНФОРМ 
Державний комітет з державного матеріального резерву (Держкомрезерв) планує 
реалізувати на аукціоні 5 серпня 3,476 тис. тонн м'яса. Окрім того, комітет планує 
реалізувати 1,046 тис. тонн насіння соняшнику й 2 тис. тонн зернових. 
 
Інтерфакс-Україна 
Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики 
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(Держспоживстандарт) вніс ряд змін до стандарту якості пшениці. Про це повідомив 
журналістам Міністр аграрної політики України Юрій Мельник.  
Він відзначив, що врожайність зернових, зокрема, пшениці, у Криму одна з найнижчих, і 
це пояснюється виключно кліматичними умовами – спочатку заморозки, потім засуха, а 
під час збирання врожаю – проливні дощі.  
«У кримчан є проблеми, і ми їх врегулювали. Раніше були внесені зміни в стандарт (якості 
пшениці - УНІАН) у частині натури зерна й у частині заставних закупівель фуражної 
пшениці 6-го класу. Сьогодні ще направлено дві зміни в Держспоживстандарт, але я 
упевнений, що вони будуть внесені, у частині вимоги по забарвленості зерна й у частині 
того, що щупле зерно, яке відповідає показникам за вмістом білка й клейковини, 
відноситиметься до продовольчого зерна», - сказав Міністр. 
Нагадаємо, у новому маркетинговому році почав діяти новий стандарт на пшеницю, яким 
міняється підхід до класифікації зерна й ділення його на продовольче й фуражне. 
 
http://economics.unian.net/
Міністерство промислової політики й спілка хіміків України ініціюють проведення 
спеціального розслідування відносно імпорту фосфорних і складних мінеральних добрив. 
За словами заступника Міністра промислової політики Сергія Грищенко, на ринку України 
зросла частка імпортних добрив.  
Зокрема, в I кварталі 2009 р. темпи зростання об'єму імпорту товару в порівнянні з 
виробництвом подібної продукції українськими компаніями складають 183,3%. Це 
привело до зменшення виробництва складних добрив і зупинки роботи деяких 
українських хімічних підприємств. Комісія з міжнародної торгівлі планує розглянути 
проект рішення із цього питання на найближчому засіданні. 
 
АПК-ІНФОРМ 
 
 Сільський розвиток 

 
Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко доручила міністрам детальніше вивчити 
проблемні питання, які виникають у різних сферах діяльності в регіонах України. Таке 
доручення Прем`єр дала після двогодинного спілкування з аграріями «гарячою» 
телефонною лінією, під час якої вона відповіла приблизно на 20 телефонних дзвінків. 
Жителі різних регіонів інформували її про проблеми, що виникають переважно в 
аграрному секторі.  
Реагуючи на дзвінки, Ю.Тимошенко дала доручення керівництву Аграрного фонду, 
Державному комітету України із земельних ресурсів, Міністерству фінансів і 
Міністерству аграрної політики в найкоротші терміни з’ясувати ситуацію, і дати відповіді 
на всі питання, що надійшли.  
Міністр агрополітики Юрій Мельник під час телефонної лінії пообіцяв особисто 
розібратися з деякими з них і дати відповіді безпосередньо тим людям, які з ними 
звернулися.  
Окрім того, Ю.Тимошенко  доручила міністрам щотижня проводити подібні «гарячі» лінії 
з регіонами. Також вона наголосила, що якщо представники органів влади на місцях не 
здатні розв’язувати існуючі проблеми, необхідно розглядати питання щодо доцільності їх 
перебування на даних посадах.  
 
http://www.unian.net/  
«Украгролізинг» має намір до 3 серпня підписати контракти з японською й канадською 
компаніями на постачання техніки для сільськогосподарських кооперативів. Про це 
повідомив журналістам Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. «До кінця 
тижня «Украгролізингом» будуть підписані контракти на постачання техніки й обладнання 
для обробки й зберігання сільськогосподарської сировини під гарантії уряду. До кінця 
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тижня підпишемо або з японською компанією "Марубені", або з канадською, можливо 
буде два контракти», - сказав Міністр. 
Ю.Мельник додав, що придбана техніка передаватиметься сільськогосподарським 
обслуговуючим кооперативам, які впродовж 5-7 років виплачуватимуть вартість цієї 
техніки. Він чекає, що перші молоковози й міні-заводи по переробці молока будуть 
передані кооперативам  вже у вересні поточного року. 
 
http://economics.unian.net/ 
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