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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
17 - 23 вересня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
У рамках реалізації компоненту 4 «Сільський розвиток» проекту ЄС «Виконання 
Україною зобов’язань щодо членства в СОТ і реалізації європейської програми 
добросусідства в сільському секторі» з 14 по 21 вересня в Республіці Чехія з ознайомчою 
поїздкою побували спеціалісти Мінагрополітики. Вони ознайомилися з виконанням 
операційних програм сільського розвитку, обмінялися досвідом розробки стратегії 
розвитку сільських територій. 
 
Прес-служба МінАП 
17 вересня 2009 року відбулась зустріч заступника Міністра аграрної політики України 
Я.М.Гадзало з Директором Департаменту з питань систем виробництва та збереження 
Міністерства сільського господарства, тваринництва та постачання Бразилії паном Савіо 
Жозе Барроса де Мендонса. Також у складі бразильської делегації були Радник-посланник 
Посольства Федеративної Республіки Бразилії в Україні пан Зенек Кравчук та представник 
Посольства Федеративної Республіки Бразилії в Україні пан Кравченко Андрій. 
У рамках зустрічі була продемонстрована зацікавленість сторін у розвитку 
співробітництва між Україною та Бразилією в галузі агропромислового комплексу та 
обговорені наступні напрямки співробітництва, зокрема: 
- співробітництво в галузі селекції в рослинництві та тваринництві;  
- вивчення досвіду роботи Бразильських карантинних служб; 
- постачання бразильського цукру до України, у межах існуючої квоти, кави, тропічних 
фруктів, деревини тропічних сортів та більш дешевих сортів (сосна, евкаліпт) для 
виробництва готової продукції.  
Також, сторони відмітили існування бар’єрів у торгівлі між Україною та Бразилією, 
наголосивши на доцільності налагодження прямих торгівельних зв’язків шляхом 
створення спільних підприємств. 
 
Прес-служба МінАП 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
За ініціативою Міністра аграрної політики України Юрія Мельника відбулася нарада 
працівників Головної державної інспекції з карантину рослин України. Зібрання було 
викликане необхідністю проаналізувати підсумки перевірок, які безпосередньо провели 
Укрголовдержкарантин і Контрольно-ревізійне Управління Мінагрополітики в 
держінспекціях з карантину рослин по Вінницькій, Сумській і Чернігівській областях. 
 
Прес-служба МінАП 



Держспоживстандарт узявся за перевірку якості молокопродуктів після численних 
випадків харчових отруєнь. Як повідомили в прес-службі відомства, за два місяці зроблено 
70 аналізів молока, масла, морозива (всього в Україні випускають до 500 найменувань цієї 
продукції), у 44 випадках виявлено порушення стандартів (60% продуктів). Лабораторії 
держпідприємства "Укрметртестстандарт" (структури, що входить у Держспоживстандарт) 
виявили в продуктах рослинні жири, яких там не повинно бути згідно з рецептом і 
маркуванням. 
Як роз`яснив начальник "Укрметртестстандарта" Володимир Семенович, виробники 
фальсифікують продукцію, щоб понизити її собівартість. Споживати таке "морозиво" або 
"масло" можна, але в наявності потрійний обман покупця: по-перше, людина переплачує 
(на ціні підміна не позначається), по-друге, має бути маркування, що в продукті є "олія", 
по-третє, смак продукту зовсім не той. Самі виробники заперечують, що порушують 
технологію й натякають, що дискредитацію їхньої продукції могли "замовити" 
чиновникам конкуренти.  
 
glavred.info 
Інспектори Єврокомісії завершили перевірки українських молокопереробників, що 
претендували на поставки продукції в Євросоюз (ЄС). Офіційні підсумки перевірки 
з'являться через кілька тижнів, але вже зараз є думка, що компанії можуть не 
розраховувати на позитивну відповідь найближчим часом.  
Інспектори генерального директорату Єврокомісії з охорони здоров'я й захисту прав 
споживачів ЄС (SANCO) інспектують наші підприємства вже другий раз - перша перевірка 
пройшла в червні 2008 року. За її підсумками були висунуті претензії до того, що 
українські підприємства використовують молоко з бактеріальною забрудненістю вище 
норм ЄС. На думку експертів, з минулого року практично нічого не змінилося, як і раніше 
не розвиваються молочні ферми, а підприємства використовують для виготовлення 
продукції молоко господарств населення.  
До якості українських молочних продуктів виказують претензії й у Держспоживстандарті. 
"В Україні критичних масштабів досягла фальсифікація згущеного молока, його 
виробники замість молочних жирів використовують пальмову, кокосову або соняшникову 
олію",- цитує повідомлення відомства дослідницька компанія "Інфагро". Крім того, 
Міністерство охорони здоров'я не контролює наявність у продуктах небезпечних 
забруднювачів, таких як диоксин, бензапирен тощо.  
Ще одна причина, по якій українські молокопереробники можуть не одержати дозволів на 
поставки продукції в Європу, - економічна, а саме, надвиробництво молока в країнах ЄС. 
 
http://www.kommersant.ua 

 
 Ринкова інфраструктура 

 
Міністерство аграрної політики України підготувало проект змін до Постанови №86 "Про 
затвердження порядку придбання в 2009 році суб'єктами господарювання зерна з 
держрезерву". Про це заявив начальник департаменту розвитку аграрного ринку 
Міністерства Анатолій Розгон. Якщо документ приймуть, експортери рослинного масла, 
борошна й спирту зможуть отримати зерно з Аграрного фонду (АФ) на суму 
заборгованості перед ними по ПДВ і продати його згодом на внутрішньому ринку або за 
кордоном. Вартість зерна розраховуватиметься, виходячи із цін на нього на трьох останніх 
торгових сесіях на Аграрній біржі.  
На думку заступника Міністра агрополітики Ярослава Гадзало, використовуючи 
запропоновану схему, у Кабміні розраховують відшкодувати компаніям близько 1 млрд. 
грн. боргу по ПДВ, а Аграрний фонд, у свою чергу, отримає кошти від податківців, які 
направить на закупівлю зернових на внутрішньому ринку, підвищивши закупівельні ціни.  
 



КоммерсантЪ-Украина 
Кабінет Міністрів України має намір дотувати сільськогосподарським підприємствам по 
750 грн. за кожен гектар посівів цукрового буряка. Про це заявила Прем'єр-міністр 
України Юлія Тимошенко 22.09.2009 після ознайомлення з роботою Гайсинського 
цукрового заводу у Вінницькій області. «750 грн. за гектар – це усереднена ціна, яку 
держава платитиме за ефективність виробництва цукрового буряка», – сказала Прем'єр-
міністр, відзначивши при цьому, що форму виплати дотації вона обговорить  у ході наради 
з керівниками підприємств цукрової галузі. За її словами, розмір дотації може визначатися 
залежно від ефективності виробництва або ж усім підприємствам порівну.  
Ю. Тимошенко відзначила, що такі дотації можна буде виплачувати вже цього року.  
 
http://economics.unian.net/  
З метою недопущення створення дефіциту цукру на внутрішньому ринку України в 2010 
році, Міністерство економіки виступило із пропозицією розподілити тарифну квоту на 
імпорт цукру-сирцю із тростини на наступний рік. Про це свідчить законопроект, 
розроблений Мінекономіки, "Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної квоти на 
ввезення до України цукру-сирцю з тростини", текст якого розміщений на сайті 
Міністерства. 
 
BIZ.liga.net 

 
 Сільський розвиток 

 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України N1093-р від 16 вересня 2009 р.  
створено Міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення державного управління 
лісами. Головою Міжвідомчої робочої групи призначено Міністра економіки України 
Б.М.Данилишина. Мінекономіки за результатами діяльності робочої групи необхідно 
подати до 1 листопада 2009 р.  Кабінетові Міністрів України проект рішення про передачу 
до сфери управління Держкомлісгоспу державних лісогосподарських  підприємств,  що  
належать  до сфери управління  Мінагрополітики  та  Міноборони,  а також  передачу  в  
державну власність цілісних майнових комплексів комунальних лісогосподарських 
підприємств.  
 
www.kmu.gov.ua 
 Інформаційне управління Верховної Ради України повідомляє, що Комітет з питань 
аграрної політики та земельних відносин рекомендує прийняти в другому читанні та в 
цілому законопроект "Про внесення змін до деяких кодексів України" (щодо спільної 
власності на землю). 
Законопроектом (реєстр. №2697) пропонується привести Земельний та Сімейний кодекси 
у відповідність із Цивільним кодексом шляхом збільшення кола суб´єктів права спільної 
власності на землю, включивши до їх складу не тільки громадян і юридичних осіб, а й 
державу та територіальні громади. Передбачається також врегулювати порядок поділу 
земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, а також віднести земельну 
ділянку набуту у власність внаслідок безоплатної передачі із земель всіх форм власності 
до особистої приватної власності одного з подружжя. Відповідно до проекту, "суб´єктами 
права спільної власності на землю можуть бути громадяни, юридичні особи, держава, 
територіальні громади". 
 
http://www.myland.org.ua 
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