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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
27 серпня – 2 вересня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
АНОНС 
2-4 вересня на базі Південного філіалу Кримського агротехнологічного університету 
Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) 
працюватиме Міжнародна науково-практична конференція «Впровадження 
фундаментальних та новітніх наукових методик у магістерських та аспірантських 
навчальних планах аграрного напряму». У роботі конференції бере участь заступник 
Міністра аграрної політики України А.Мирошніков, керівники департаментів МАП, 
провідні вчені, працівники закладів аграрної освіти, східноєвропейські експерти, 
представники громадських галузевих організацій, магістри та аспіранти. 
Учасники форуму підведуть підсумки реалізації міжнародного проекту за програмою 
Темпус ІМБАСМА „Впровадження фундаментальних та новітніх наукових методик у 
магістерських та аспірантських навчальних планах аграрного напрямку”. Зазначений 
проект стартував 01.09.2007 р. за участі університетів-партнерів з ЄС: Університету м. 
Гент, Бельгія, та Університету ім. Гумбольдта, м. Берлін, Німеччина, а також українських 
аграрних ВНЗ: НУБіП, Львівського національного та Миколаївського державного 
аграрних університетів. Фахівці освітньої галузі обговорять інформацію про створення та 
зміст нового курсу, який згодом буде включений до навчальної програми магістрів та 
аспірантів у аграрних ВНЗ України, поміркують над питанням важливості наукових 
комунікацій та дистанційного навчання для українських університетів із метою посилення 
участі в міжнародних навчальних і дослідницьких проектах під керівництвом 
східноєвропейських експертів, представників Мінагрополітики та Міносвіти. 
 
Прес-служба МінАП 
АНОНС 
22-23 вересня 2009 р. у Києві відбудеться П'ята міжнародна конференція "Енергія з 
біомаси". У рамках конференції будуть проводитись два семінари: 
- "Метан із ТПВ - на ринок", присвячений питанням ефективної утилізації біогазу на 
полігонах і звалищах твердих побутових відходів (ТПВ), на якому будуть розглянуті 
економічні, фінансові та технологічні аспекти розробки й впровадження проектів. Семінар 
проводиться за підтримки програми співробітництва "Methane to Markets" ("Метан - на 
ринки") та Агентства охорони навколишнього середовища США. 
-  "План дій по біомасі для України", який був розроблений у рамках міжурядового 
Нідерландсько-Українського проекту "Біомаса та біопалива в Україні". На семінарі будуть 
представлені основні положення Плану дій, у тому числі існуючі проблеми сектору 
біоенергетики в Україні та запропоновані шляхи їх вирішення. 
 
www.biomass.kiev.ua/ 
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29-30 серпня відбулися шості Європейські Дні Добросусідства. Цього року вони вперше 
проводилися на західному кордоні України, що пролягає через ріку Буг. У рамках 
Європейських Днів Добросусідства відбулася низка заходів: Форум транскордонної 
співпраці, Екуменічна Молитва, виступи польських та українських творчих колективів, 
виставки та презентації організацій, ярмарок ремесел, майстер-класи, фестиваль 
спортивної культури та спорту, футбольний матч, лицарські турніри, Транскордонний 
ярмарок, інтеграційні заходи для дітей та молоді.  
Під час Форуму Транскордонної співпраці учасники (близько 200 представників 
громадських організацій, підприємців, органів місцевого самоврядування, державної 
влади, міжнародних інституцій) обговорювали актуальний стан, труднощі та перспективи 
розвитку транскордонної співпраці, ділилися досвідом проведення успішних 
транскордонних проектів. Особлива увага була звернена на питання реалізації ініціативи 
Східного Партнерства в Україні.  
 
www.kordony.net 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
Обнародувано проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо правил офіційного відбору зразків для виявлення певних 
речовин та їх залишків у живих тваринах та продуктах тваринного походження» 
розроблений  відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу». 
З метою забезпечення харчової безпеки, у країнах ЄС установлено жорсткий контроль для 
недопущення вмісту заборонених речовин у продуктах тваринного походження, що 
затверджено відповідній нормативно-правовій базі. Відсутність в Україні  відповідної 
нормативно-правової бази являється однією із причин низької конкурентоспроможності 
вітчизняних продуктів тваринного походження й недопущення їх на європейський ринок.  
Розроблення проекту цього Технічного регламенту обумовлено необхідністю гармонізації 
вітчизняної нормативно-правової бази для здійснення державного контролю за наявністю 
певних речовин у живих тваринах та продуктах тваринного походження в процесі їх 
переміщення та реалізації на внутрішньому й зовнішньому ринках, з нормативними 
актами ЄС,  зменшення ризиків для життя та здоров'я людей, тварин і довкілля, які можуть 
створюватись внаслідок їх невідповідності міжнародним вимогам. 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
За погодженням із Державним комітетом ветеринарної медицини Держпідприємництво 
пропонує перенести запровадження в дію норми, за якою забороняється здійснювати забій 
більше ніж 5 голів тварин на день, не на бойні, та реалізація та обіг необробленого молока 
та сиру домашнього виробництва. Проект внесення змін до Закону України „Про 
безпечність та якість харчових продуктів” розроблено з урахуванням складної соціально-
фінансової ситуації, що склалася в аграрному секторі України протягом 2008-2009 років.  
Готуючись до вступу до Світової організації торгівлі Україна взяла на себе ряд 
зобов’язань, зокрема, тих, що стосувалися внесення змін до національного законодавства. 
У рамках цих змін було прийнято в новій редакції Закон України „Про безпечність та 
якість харчових продуктів”, яким забороняється здійснювати забій більше ніж 5 голів 
тварин на день, не на бойні; реалізація та обіг необробленого молока та сиру домашнього 
виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного 
забою на агропродовольчих ринках. Згідно прикінцевих положень даного закону зазначені 
норми вступають у дію з 01 січня 2010 року. 
Проте, необхідно враховувати той факт, що на сьогоднішній день у сільській місцевості 
постійно проживає понад 14,5 млн. громадян України. При цьому за даними Держкомстату 
населенням утримується понад 4 млн. голів великої рогатої худоби, у тому числі майже 2,3 
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млн. голів корів, що складає відповідно 69,4 та 78,3 % від загального поголів’я ВРХ. 
Господарствами населення виробляється 49,1 % м’яса та 79,6 % молока. Обмеження 
реалізації при таких обсягах виробництва призведе до різкого зменшення мотивації та 
матиме наслідком знищення поголів’я ВРХ. 
Визначений термін введення в дію зазначених положень закону не був використаний із 
належною ефективністю, низьким виявився й рівень поінформованості населення про 
наближення вказаних обмежувальних термінів. 
Метою прийняття  проекту акта є відтермінування введення в дію частини 2 статті 33 та 
частини 1 статті 35 Закону України „Про безпечність та якість харчових продуктів”.  
Для цього пропонується у прикінцевих положеннях чинного закону замінити цифри 
„2010” на „2015” а також додати пункт, згідно якого Кабінет Міністрів України має в 
тримісячний термін підготувати та затвердити план заходів з реалізації положень статті 33 
та 35 зазначеного закону з обов’язковим врахуванням міжнародних вимог і зобов’язань 
України. У даній сфері правового регулювання діють Закони України “Про безпечність та 
якість харчових продуктів” та “Про ветеринарну медицину”.  
 
http://www.vet.gov.ua 
 
 Ринкова інфраструктура 

 
Кабінет міністрів України підтримав пропозиції Антимонопольного комітету України 
(АМКУ) по забезпеченню стабільності, економічного правопорядку й недопущенню 
правопорушень на ринках зерна й послуг із його зберігання. Про це йдеться в 
повідомленні прес-служби АМКУ.  
Зокрема, Антимонопольний комітет запропонував розглянути питання про доцільність 
впровадження державного регулювання тарифів на послуги зі зберігання зерна. Мова йде 
про встановленні граничного рівня рентабельності зернових сховищ під час формування 
плати за надання таких послуг.  
 
АПК-ІНФОРМ 
У ході консультацій у Мінську представників Міністерства економіки України щодо 
можливості закупівлі цукру білоруська сторона запропонувала високу ціну за нього - $550 
за тонну, що на сьогоднішній день не влаштовує Україну. Про це повідомив заступник 
Міністра економіки України Віктор Пантелеєнко, слова якого наводить УНІАН. 
"Білоруська сторона може продати нам 50 тис. тонн цукру до кінця року й пропонує ціну 
$550 за тонну. Така ціна дуже велика для нас", - сказав В.Пантелеєнко.  
Разом із тим, він відзначив, що Україна має намір надалі продовжити обговорення питання 
закупівлі цукру в Білорусі. Консультації й переговори можуть бути продовжені в 
листопаді, після закінчення збору врожаю в Україні.  
 
BIZ.liga.net 
Не дивлячись на зниження відпускних цін у виробників, з початку року риба на 
українському ринку подорожчала на 12,7%, що не могло не відбитися на її продажах. Так, 
за січень-липень 2009 року випуск рибної продукції зменшився на 26,3% до 32,8 тис.т. Не 
дивлячись на те, що за даними Держкомстату, у поточному році за перші 7 місяців 
збільшився вилов риби на 3,2% (до 119,4 тис. т) у порівнянні з аналогічним періодом в 
2008 році, в Україні спостерігається серйозне скорочення виробництва готової рибної 
продукції, зокрема, рибних консервів і пресервів.  
Варто відзначити, що з початку фінансової кризи консервні підприємства опинилися в 
непростій ситуації: навантаженими кредитами й страждаючі від браку оборотних коштів, 
вони зіткнулися також із серйозним падінням попиту на продукцію.  
 
BIZ.liga.net  
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 Сільський розвиток 

 
Уряд упорядкує питання, пов'язані з оформленням і видачею на безоплатній основі 
громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки. Про це 
заявила 26 серпня Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, повідомляє прес-служба 
Уряду. "Ми сьогодні пропонуємо вашій увазі, на мій погляд, стратегічний документ - це 
спрощення всіх процедур видачі такого акту землекористування", - підкреслила 
Ю.Тимошенко.  
Голова Уряду відзначила, що для отримання акту громадянам досить буде надати заяву в 
сільську, селищну або міську раду на приватизацію такої ділянки, копію паспорта, 
ідентифікаційний код і рішення ради про виділення ділянки у власність.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Міністерство аграрної політики України ініціює прийняття концепції загальнодержавної 
програми сталого розвитку сільських територій до 2020 року. Проект відповідного 
розпорядження опублікований на сайті відомства. Головною метою програми є створення 
умов для сталого розвитку сільських територій. Концепція програми передбачає ряд 
заходів, спрямованих на розвиток сільських територій.  
У документі наголошується, що сьогодні в сільській місцевості майже повністю 
припинено будівництво доріг із твердим покриттям, об'єктів інженерного облаштування, 
житла, об'єктів комунально-побутового й соціально-культурного призначення.  
Розробники вважають, що виконання програми забезпечить стабілізацію демографічної 
ситуації на основній частині сільських територій, поліпшення якості облаштування 
територій, поліпшення житлових умов сільського населення тощо. Наголошується, що для 
виконання програми необхідно 300 млрд. грн., або в середньому 27 млрд. грн. у рік. 
Витрати для виконання програми планується здійснювати за рахунок коштів державного й 
місцевих бюджетів, кредитів банків, коштів інвесторів і інших джерел. 
 
УНІАН 
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