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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
3 – 9 вересня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
З 8 по 10 вересня в Римі (Італія) проходить друга Світова насіннєва конференція «Реакція 
на проблеми світу, що зазнає змін: роль нових сортів рослин та високоякісного насіння в 
сільському господарстві». Від нашої країни у форумі бере участь представник України в 
Раді Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), голова Державної 
служби з охорони прав на сорти рослин Валерій Хаджиматов. 
Фахівці насіннєвої справи зустрілися, аби обговорити питання використання нових сортів 
рослин і високоякісного насіння в сільському господарстві. 
 
Прес-служба МінАП 
7 вересня в Державному комітеті ветеринарної медицини розпочато спільну роботу 
фахівців комітету із представниками Офісу з питань харчових продуктів та ветеринарії 
(FVO). Протягом двох робочих тижнів інспектори FVO, керівництво й спеціалісти 
Держкомветмедицини, Мінагрополітики України, МОЗ України та спеціалізованих 
наукових закладів обговорюватимуть питання організації верифікаційного візиту 
інспекторів офісу (FVO) з метою проведення оцінки системи контролю при виробництві та 
переробці молочних продуктів, які Україна планує експортувати до ЄС. 
 
Прес-служба МінАП 
АНОНС 
10 вересня Міжнародний центр перспективних досліджень проводить обговорення звіту 
на тему “Інструмент Європейського сусідства та партнерства (ІЄСП): яка роль 
недержавного сектору?”. Обговорення почнеться із презентації звіту Центру про ІЄСП в 
Україні. Цей звіт є першим загальним оглядом пріоритетів, процесів, фінансування ІЄСП 
та можливостей для залучення до процесу представників недержавного сектору. На захід 
запрошені представники Європейської Комісії та організацій міжнародної технічної 
допомоги, урядовці та парламентарі, представники недержавного сектору та журналісти.  
 
www.icps.kiev.ua 
 
 Безпека харчових продуктів 

 
3 вересня в Міністерстві аграрної політики України відбулось друге засідання Робочої 
групи з питань біобезпеки при використанні генетично модифікованих організмів у 
системі АПК. У роботі групи взяли участь заступник міністра аграрної політики Сергій 
Мельник, заступник міністра аграрної політики Іван Демчак, віце-президент Української 
академії аграрних наук Микола Безуглий, члени Робочої групи, фахівці міністерства. 
На порядку денному були питання щодо доцільності внесення змін до постанови КМУ від 
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23 липня 2009 року № 808 «Деякі питання проведення апробації (випробування) та 
реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин» і 
затвердження плану заходів із виконання цієї постанови, удосконалення нормативно-
правової бази, розробки методик апробації (випробування) генетично модифікованих 
сортів агророслин і порядку маркування ветеринарних препаратів із ГМО.  
Директор Української лабораторії якості й безпеки продукції АПК Сергій Мельничук 
ознайомив членів робочої групи із проектом переліку харчової продукції, що 
досліджується на вміст ГМО. 
 
Прес-служба МінАП 
6-8 жовтня 2009 р. в Інституті цукрового буряка УААН відбулася друга міжнародна 
наукова конференція "Генетично модифіковані (біотехнологічні) рослини: перспективи 
використання й проблеми біобезпеки". Організатори конференції: Міністерство аграрної 
політики України, Міністерство охорони природного навколишнього середовища, 
Українська академія аграрних наук, Інститут цукрового буряка. 
Головною метою проведення даної конференції є обмін науковою інформацією й 
результатами наукових досліджень, які пов'язані зі створенням, випробуванням, 
використанням, ідентифікацією й нормативно-правовим регулюванням обороту генетично 
модифікованих організмів і біотехнологічних рослин. Також будуть розглянуті аспекти 
щодо інформування суспільства про проблеми біобезпеки. 
 
ПроАгро 
Частина згущеного молока, що реалізується в українських магазинах, є фальсифікатом. 
Про це на прес-конференції в Києві сказав президент Громадського об`єднання із захисту 
прав споживачів «Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ» 
Валентин Безрукий із посиланням на проведене центром дослідження. 
Він повідомив, що Центр експертиз “ТЕСТ” здійснив тестування 6-ти марок згущеного 
молока вітчизняного виробництва, які, згідно з етикеткою, виготовлені тільки з молочних 
жирів за державним стандартом (ДСТ), тобто класичного згущеного молока. Із тестованих 
марок ДСТ відповідали лише дві марки. Два протестовані зразки містили більше 80% 
рослинних жирів. За словами В.Безрукого, згущене молоко також можуть виробляти за ТУ 
(технічними умовами) з використанням рослинних жирів, але це має бути зазначено на 
етикетці.  
Також у деяких зразках продукції виявили барвник - діоксид титану Е 171, та три 
синтетичних замінники цукру: ацесульфам калія Е 950, аспартам Е 951 і сахарин Е 954. 
Такі продукти мають містити надпис «не вживати дітям до 7 років». Отримані дані Центр 
передав до Антимонопольного комітету України, який розгляне можливість порушення 
справи за фактом недобросовісної конкуренції, «оскільки, виготовляючи продукцію за 
однаковими технічними нормами, виробник здешевлює свій продукт, випускаючи 
фальсифікат». 
 
УНІАН 
Лабораторію для перевірки харчових продуктів і сільськогосподарської сировини на вміст 
генетично модифікованих організмів (ГМО) відкрили в Сімферополі. Перевірки з вересня 
проводяться на базі випробувального центру «Кримстандартметрології». 
Як повідомили в прес-службі Держспоживстандарту, це перша в Криму лабораторія 
молекулярно-генетичних перевірок продукції. Вона була акредитована 26-27 серпня в 
Національному агентстві з акредитації України. Cтворення в Сімферополі лабораторії 
молекулярно-генетичних перевірок дасть можливість підприємцям не лише Криму, а й 
південних областей України перевіряти сировину й продукцію на наявність ГМО, а в разі 
наявності – визначити їх кількість. 
 
http://crimea.unian.net/  
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 Ринкова інфраструктура 

 
Народні депутати України пропонують увести з 1 січня 2010 р. по 1 січня 2013 р. 
тимчасовий збір у розмірі 10% при ввезенні та реалізації свинини, м'яса птиці, 
субпродуктів, м'ясних і рибних продуктів (за винятком консервів). Відповідний 
законопроект №5080 зареєстрований у Верховній Раді.  Загальнодержавний аграрний збір 
пропонується ввести з метою підтримки зайнятості в сфері тваринництва й/або 
виробництва продуктів переробки продукції тваринництва.  
Адміністрування цього збору пропонується визначити за аналогією зі сплатою податку на 
додану вартість. Як відзначається в пояснювальній записці до документа, отримані від 
аграрного збору кошти будуть направлятися на надання бюджетних дотацій виробникам 
продукції тваринництва. Платниками цього збору є всі суб'єкти господарювання, крім 
сільгосппідприємств, в обороті яких частка сільгосптоварів становить не менше 75%. 
 
За матеріалами АПК-Інформ  
Міністерство аграрної політики України оприлюднило на своєму сайті проект постанови 
КМУ "Про затвердження Методики визначення максимальної інтервенційної ціни 
окремого об'єкта державного цінового регулювання". Відповідно до документа, 
максимальна інтервенційна ціна повинна забезпечити компенсацію видатків виробників 
об'єкта державного цінового регулювання на його виробництво й реалізацію, а також 
забезпечити гарантований рівень рентабельності виробництва такого об'єкта й урахувати 
кон'юнктуру внутрішнього й зовнішнього ринків. 
 
http://www.agroua.net/news/ 
За даними Держкомстату України, за січень-липень 2009 року збільшення виробництва 
валової продукції сільського господарства в Україні склало 3,8% у порівнянні з 
аналогічним періодом 2008 року. При цьому за звітний період найбільший приріст 
виробництва валової продукції сільського господарства був зафіксований у Вінницькій 
області - 30,8%. Також високі результати по показали Рівненська, Тернопільська, 
Черкаська, Чернівецька й Хмельницька області - 17,0%, 16,9%, 15,6%, 14,8% і 13,8% 
відповідно. 
Негативну динаміку у виробництві показали Кіровоградська, Херсонська, Запорізька, 
Харківська, Сумська, Київська й Луганська області з показниками - 10,9%, 10,1%, 7,6%, 
7,1%, 4,4%, 2,8% і 2,3% відповідно. 
 
BIZ.liga.net 
Кабінет Міністрів України дозволив Міністерству економіки видавати ліцензії на імпорт 
цукру-сирцю із тростини в рамках тарифної квоти без узгодження з Міністерством 
аграрної політики. Тим самим Кабмін скасовує видану ним у травні 2009 року постанову, у 
якій він зобов'язував Мінекономіки погоджувати з Мінагрополітики видачу цих же 
ліцензій. Експерти пояснюють спрощення схеми тим, що чиновників налякав дефіцит 
цукру на внутрішньому ринку й постійно зростаючі ціни на нього в роздробі.  
 
http://www.epravda.com.ua/ 
 
 Сільський розвиток 

 
Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко під час Всеукраїнської наради з питань розроблення 
нових підходів до формування взаємовідносини державного та місцевого бюджетів у 2010 
році, яка відбулася 5 вересня 2009 р., вручила керівникам 20 сільськогосподарських 
кооперативів ключі від найсучасніших молоковозів та сертифікати на право власності на 
них.  
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Глава Уряду подякувала керівникам сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за 
те, що вони в екстремальних умовах чиновницького спротиву змогли створити свої 
підприємства. Вона зазначила, що це лише перша партія молоковозів - до кінця 
нинішнього та протягом першого півріччя наступного року Уряд забезпечить усі 
кооперативи, які нададуть відповідні заявки, сучасними молоковозами.  
 
www.kmu.gov.ua 
Міністерство аграрної політики України, з метою отримання зауважень та пропозицій, 
оприлюднило на своєму сайті проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій 
до 2020 року».   
Метою прийняття цієї програми є створення умов для сталого розвитку сільських 
територій, що передбачає диверсифікацію виробничої діяльності й підвищення 
конкурентоспроможності сільської економіки, підтримання екологічної рівноваги, 
поліпшення якості життя на селі на основі посилення життєздатності, самодостатності, 
активності сільських громад із максимально ефективним використанням місцевих ресурсів 
та приватної ініціативи. 
У розробці зазначеного проекту прийняли участь фахівці Мінагрополітики, науковці, 
представники громадськості, виконавці проекту «Виконання Україною зобов’язань щодо 
членства в СОТ та Європейської політики добросусідства в сільському секторі» 
(EuropeAid/126205/C/SER/UA). 
 
www.minagro.gov.ua 
Народний депутат Богдан Губський пропонує розширити перелік категорій громадян, які 
мають право на безкоштовне одержання земельної частки (паю) у сільській місцевості. 
Про це говориться в законопроекті №5072 «Про внесення доповнень у Земельний кодекс 
України (відносно права громадян України на одержання земельної частки (паю)».  
Відповідно до пояснювальної записки до документу, законопроект спрямований на 
забезпечення земельними ділянками жителів села, які відповідно до законодавства не 
мають права на одержання земельної ділянки (паю), а саме: працівників державних 
підприємств поштового зв'язку і його структурних підрозділів, працівників органів 
державного пожежного нагляду, дільничних інспекторів міліції, які розташовані на 
території відповідної ради, а також пенсіонерів з їхнього числа з визначенням кожному з 
них земельної частки (паю).  
 
УНІАН 
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