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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
10 - 16 вересня 2009 року. 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
У рамках офіційного візиту Президента України Віктора Ющенка до Туркменістану 
відбулася церемонія підписання двосторонніх документів. Зокрема, підписано пакет 
міжурядових документів, до складу яких увійшла Угода між Міністерством аграрної 
політики України та Міністерством сільського господарства Туркменістану про 
співробітництво в галузі випробування та охорони сортів рослин. 
 
www.president.gov.ua 
Уряд України прийняв рішення про повноправне членство й співпрацю з Міжнародною 
радою із зерна (МРЗ). Про це повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) 
Володимир Кліменко. У даний час Україна офіційно стала повноправним членом МРЗ, 
повністю сплативши всі членські внески, включаючи 2009/10 МР.  
За станом на червень 2009 р. членами МРЗ є такі країни-експортери, як Аргентина, 
Австралія, Канада, ЄС, Індія, Казахстан, Туреччина, Україна й Сполучені Штати. Країни-
імпортери: Алжир, Болівія, Кот-д'івуар, Куба, Еквадор, Єгипет, Іран, Японія, Кенія, 
Корейська Республіка, Марокко, Норвегія, Пакистан, Панама, РФ, Південна Африка, 
Швейцарія, Туніс, Ватикан. 
 
АПК-ІНФОРМ 
АНОНС 
1-2 жовтня в Трускавці пройде ІХ Львівський міжнародний економічний форум  
"Інвестиції. Інновації. Конкурентоздатність - як українським регіонам вийти оновленими з 
глобальної економічної кризи". Серед основних тем форуму: вплив глобальної економічної 
кризи на регіональні економіки; стратегії регіонального розвитку як передумова росту 
економік регіонів.  
Організаторами форуму є Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна 
рада в партнерстві зі спеціалізованим підрозділом Financial Times Ltd fDi Intelligence за 
аналітичної підтримки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.  
Очікується, що в нинішньому Форумі братимуть участь представники авторитетних 
міжнародних організацій, таких як Світовий Економічний Форум, МФК, ЄБРР, 
Європейський Інвестиційний Банк, USAID, ПРООН.  
 
www.loda.gov.ua

 
 Безпека харчових продуктів 

 
У Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Держкомітету ветеринарної медицини 
України від 10.08.2009 р. №268 “Про внесення зміни до Порядку пропуску вантажів, 



підконтрольних Службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон 
України”. Згідно змін, митному органу для митного оформлення товарів, підконтрольних 
державній службі ветеринарної медицини, які вивозяться за межі держави, надаються 
міжнародні ветеринарні сертифікати, які видані державними інспекторами ветеринарної 
медицини або уповноваженими (офіційними) лікарями ветеринарної медицини. 
Спеціалісти пункту державного ветеринарного контролю на державному кордоні та 
транспорті завіряють дані міжнародних ветеринарних сертифікатів номерною печаткою, 
особистим підписом та штампом ”Експорт дозволено”. 
У разі вивезення підконтрольних вантажів до країн СНД митне оформлення здійснюється 
на підставі ветеринарного свідоцтва (міжнародного ветеринарного сертифіката) та 
обов'язкової відмітки лікаря  ветеринарної медицини пункту державного ветеринарного 
контролю на державному кордоні та транспорті у вигляді штампа ”Експорт дозволено”, 
номерної печатки та особистого підпису. 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Європейська комісія продовжує перевірку українських виробників молока. Перевіряючіх 
турбує ветеринарно-санітарний контроль виробництва сировини та готової продукції. 
Якщо Україна успішно пройде перевірку, - зможе експортувати свою молокопродукцію в 
ЄС. Наразі перевіряючі перебувають на заводах Сумської області та планують відвідати 
підприємства Рівненщини, Чернігівщини та Київщини. Європейці вважають, що якісного 
сирого молока в Україні все ще надто мало. Їхнім нормам відповідають лише 20% усього 
продукту. По закінченні візиту - 18 вересня – представники ЄС резюмують: чи готова 
Європа пити українське молоко. 
Ситуацію для UBR прокоментувала Ольга Мозгова, аналітик ринку молока: «Наша 
продукція може зайняти, на жаль, дуже маленьку нішу на європейському ринку, як би ми 
цього не хотіли, треба реально дивитися на речі. Ніша наша буде невелика - менше 
відсотка - але ми маємо й мусимо це робити - виходити на європейські ринки». 
 
Український Бізнес Ресурс (UBR) 

 
 Ринкова інфраструктура 

 
У найближчі роки томатна паста українського виробництва буде визнана на європейському 
ринку. Упевненість у цьому висловив президент українського аграрного холдингу 
"Agrofusion" Сергій Сипко на зустрічі з німецькою делегацією, що відбулася на одному із 
заводів "Органік Системз", що входить до складу холдингу. Про це повідомили в прес-
центрі асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ). За словами президента 
УКАБ Алекса Ліссітси, Україна готова поставляти в Європу високоякісну продукцію в 
необхідних обсягах, для того, щоб задовольнити самі примхливі потреби європейського 
споживача.  
Президент холдингу вважає, що в "Agrofusion" є всі можливості для розширення 
перспектив розвитку на європейському ринку: власна високоякісна сировина - томати; два 
високотехнологічні переробні заводи; сучасне встаткування європейських виробників. За 
підрахунками С.Сипко, холдинг у змозі поставляти на європейський ринок 10 тисяч тонн 
високоякісної томатної пасти під торговельною маркою "Інагро". "Головне в даний момент 
- одержати квоту від Європейського Союзу", - відзначив президент холдингу. 
 
BIZ.liga.net 
За перші 8 місяців 2009 року Україна збільшила імпорт пальмового масла з Малайзії на 
28% до 415 тис. тонн, в порівнянні з 297 тис. тоннами, імпортованими за аналогічний 
період 2008 року. Про це повідомляє Малайзійська палата пальмового масла (MPOB). 
 
BIZ.liga.net 



За січень-липень 2009 року експорт риби й ракоподібних з України виріс на 206%, в 
порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. Про це свідчать дані Держкомстату України. 
У той же час, за січень-липень 2009 р. імпорт риби й ракоподібних до України скоротився 
на 27,4%. Крім того, за січень-липень 2009 року експорт м'яса й харчових субпродуктів 
скоротився на 16%, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, імпорт м'яса й 
харчових субпродуктів виріс на 12,8 %.  
У той же час за січень-липень 2009 року експорт молока й молочних продуктів скоротився 
на 48,7%, а імпорт даної продукції за 7 місяців 2009 р. скоротився на 2,6%. 
 
BIZ.liga.net 
За даними Держкомстату України, за січень-серпень 2009 року в порівнянні з аналогічним 
періодом 2008 року виробництво м'яса всіх видів (у живій вазі) скоротилося на 0,8% до 
1,67 млн. тонн, виробництво молока всіх видів зменшилося на 1% до 8,16 млн.тонн,  
виробництво яєць птиці зросло на 4,2% до 10,9 млрд.штук; загальний обсяг виробництва 
продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2008 р. збільшився на 3,1%, у 
т.ч. в аграрних підприємствах – на 9,6%, у господарствах населення – зменшився на 1,0%. 
Загальне виробництво продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств за 8 
місяців 2009 р. зросло на 0,4%, зокрема, у сільськогосподарських підприємствах - 
скоротилося на 3,6%, а в господарствах населення збільшилося на 3,8%.  
 
BIZ.liga.net 

 
 Сільський розвиток 

 
У Кабінеті Міністрів України підрахували, що собівартість видачі 6,4 млн. актів на землю 
становить усього 507 млн.грн. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія 
Тимошенко, виступаючи 11 вересня 2009 року на нараді із представниками Держкомзему 
та Центру Державного земельного кадастру, присвяченій видачі державних актів на 
землю. 
Ю.Тимошенко повідомила, що Міністерство фінансів уже перерахувало Держкомзему 
суму, необхідну для видачі земельних актів у вересні. "У нас уся сума, необхідна для 
видачі всіх земельних актів, розпланована щомісячно, і буде в точно призначений день 
виплачуватися…"  
 
ЛIГАБiзнесIнформ 
Офіційний веб-портал Верховної Ради України повідомляє, що Комітет з питань аграрної 
політики і земельних відносин рекомендує прийняти за основу законопроект "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо повноважень органів 
виконавчої влади у галузі земельних відносин). Законопроектом (реєстр. №3378) 
пропонується внести зміни до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", якими 
привести його положення у відповідність з нормами Земельного кодексу, законів "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Про оренду 
землі". 
Згідно із проектом, здійснення реєстрації права власності на землю, права користування 
землею й договорів оренди земель, видачі документів, що посвідчують право власності та 
права користування землею, має відбуватися одним органом - центральним органом 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а не органами місцевого самоврядування.  
На думку членів Комітету, прийняття законопроекту сприятиме завершенню земельної 
реформи та забезпеченню становлення, функціонування й динамічного розвитку ринку 
земель, а також зміцненню державного контролю за використанням й охороною земель. 
 
www.myland.org.ua 
 
 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33694
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