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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
24 - 30 вересня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
28-29 вересня українська делегація на чолі з міністром аграрної політики України Юрієм 
Мельником відвідала м. Москва (Російська Федерація), де цими днями проходило п’яте 
засідання Підкомісії з питань АПК Комітету з питань економічного співробітництва 
Російсько-Української міждержавної комісії. 
Співголовують на засіданні Міністр сільського господарства Російської Федерації Олена 
Скринник і Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. У роботі засідання беруть 
участь члени Російської та Української частин Підкомісії з питань АПК, співробітники 
Посольства України в Російській Федерації.  
 
Прес-служба МінАП 
АНОНС 
У рамках X Міжнародної виставки-ярмарку “Київська осінь-2009", 1 жовтня о 13-30 в 
актовій залі Виставкового комплексу «Чубинське», фахівці насіннєвої справи зберуться на 
засідання круглого столу на тему: «Українсько-французьке співробітництво в галузі 
насінництва. Досягнення та перспективи». Відкриють форум Міністр аграрної політики 
України Юрій Мельник та надзвичайний і повноважний Посол Франції в Україні Жак Фор. 
Учасники засідання обговорять перспективи розвитку та співробітництва між Україною й 
Францією, зокрема, у галузі насінництва. 
За підсумками засідання Міністр аграрної політики України Юрій Мельник та 
надзвичайний і повноважний Посол Франції в Україні Жак Фор проведуть спільну прес-
конференцію. 
 
Прес-служба МінАП 
Президент України Віктор Ющенко в Нью-Йорку зустрівся з Генеральним директором 
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Жаком Дюфо. Сторони 
обговорили проблематику подолання наслідків світової економічної кризи, а також 
питання продовольчої безпеки у світі. У цьому зв`язку Президент України висловив 
підтримку ініціатив ФАО, спрямованих на підтримку тієї частки людства, яка потерпає від 
голоду.  
В.Ющенко також запропонував використовувати механізми співпраці з ФАО для 
поширення представленості української продукції аграрного сектору на світовому 
продовольчому ринку. У ході бесіди сторони також торкнулися питання негативного 
впливу глобальної зміни клімату на розвиток аграрного сектору. В.Ющенко зазначив, що 
необхідно консолідувати зусилля міжнародної спільноти із протидії негативному впливу 
цих явищ, зокрема, у частині заходів Рамкової Конвенції про зміни клімату та Кіотського 
протоколу. Також були обговорені питання реформування ФАО, подальші шляхи 
співробітництва між Україною та Організацією, зокрема, проведення зустрічей різного 



рівня найближчим часом, а також проекти надання ФАО технічної допомоги Україні. 
 
http://www.unian.net  
Між Україною та Канадою почалися попередні переговори про вільну торгівлю. Прем`єр-
міністр України Юлія Тимошенко вважає, що економічне співробітництво України й 
Канади стане ефективнішим після підписання міжурядової угоди про створення зони 
вільної торгівлі. Про це вона заявила під час зустрічі з міністром міжнародної торгівлі 
Канади Стоквеллом Деєм. Прем`єр-міністр вважає найбільш перспективною співпрацю 
двох країн у галузі ядерної енергетики, АПК, охорони здоров`я й створенні космічних 
засобів зв`язку. 
У свою чергу, міністр торгівлі Канади С.Дей повідомив, що в ході свого візиту він провів 
зустрічі із представниками Кабінету міністрів України, у ході яких було досягнуто 
домовленості про реальні проекти, зокрема, в аерокосмічному секторі й сільському 
господарстві. Договір про вільну торгівлю з Україною може надалі сприяти формуванню 
нових ринків для канадського експорту в діапазоні від машин, обладнання й 
фармацевтичних товарів до сільськогосподарської продукції та морепродуктів. 
 
http://www.unian.net
Український гречаний мед визнаний Найкращим медом миру й одержав головний приз на 
Всесвітньому конгресі по бджільництву у Франції - золоту медаль за якість. Крім того, 
Україна виграла право на проведення 43-го Конгресу  "Апімондия" в 2013 році. 
За Україну проголосували більше половини делегацій (93 голосу з 165 можливих). 
Нашими суперниками були Туреччина, Іспанія, Італія, Угорщина й Болгарія. 
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 Безпека харчових продуктів 
 

Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України 
заборонено з 25 вересня 2009 р. ввезення сировини тваринного походження - м'яса 
курячого мороженого механічної обвалки виробників «Kipco-Damaco» (Бельгія), «Trinity 
GMBH» (Німеччина) і боків свинячих морожених виробництва «Zaklady Miesne 
Konskowola» (Польща).  
Причиною заборони ввезення м'ясної сировини від цих виробників стали результати 
лабораторних досліджень. Так, у м'ясі курячому виробництва «Kipco-Damaco» (Бельгія) 
виявили бактерії групи кишкової палички та Listeria monocitogenes. У боках свинячих 
морожених виробництва «Zaklady Miesne Konskowola» (Польща) виявлене S. typhimurium 
і мезофільні аеробні й факультативно-анаеробні мікроорганізми, які перевищують 
допустимі норми. М'ясо куряче морожене механічної обвалки виробництва «Trinity 
GMBH» (Німеччина) містило в собі Listeria monocitogenes і бактерії групи кишкової 
палички. 
 
УНІАН
Уряд України ухвалив Розпорядження №1085-р від 3 вересня п.р. "Про посилення 
контролю за здійсненням фітосанітарних заходів, впорядкуванням і уточненням меж 
карантинних зон". Цим розпорядженням вводиться карантинний режим на територіях, де 
вирощуються зернові й олійні культури, у межах відповідного адміністративного району у 
випадку, якщо хлібоприймальні підприємства, елеватори й зерносховища розміщені на 
території карантинної зони.  
Мінагрополітики доручено розробити й надати в місячний термін на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України " Про 
карантин рослин".  
аграрної політики. 
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АПК-ІНФОРМ 

 
 Ринкова інфраструктура 

 
Міністерство аграрної політики України опублікувало на своєму сайті проект постанови 
КМУ про деякі питання державної підтримки базових молочарських 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
Даним проектом постанови пропонується затвердити перелік з 20 базових молочарських 
сільськогосподарських кооперативів. У свою чергу, придбання техніки й устаткування для 
таких кооперативів пропонується здійснювати без застосування вимог положення КМУ № 
921 від 17 жовтня 2008 р. про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. 
Фінансова підтримка в частині придбання 20 молоковозів базовим кооперативам 
надається в розмірі 100%. Витрати по податковим і митним зборам, по реєстрації 
транспортних засобів, обов'язковим видам страхування, по внесках у Пенсійний фонд, а 
також інших платежах, які стосуються оформлення молоковозів, здійснюються 
безпосередньо за рахунок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
 
ПроАгро 
У зв'язку зі складними погодними умовами, що склалися в більшості регіонів України 
унаслідок тривалої засухи, посіви озимого рапсу знаходяться в критичному стані. Так, за 
станом на 23 вересня 2009 р. у західних областях України схожість посівів озимого рапсу 
складає 15-20% від норми, а в південних і центральних областях - до 40%. Про це 
повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).  
За словами президента УКАБ Олексія Лісситси, низькосортний посівний матеріал і 
тривала засуха, привели до того, що навіть при поліпшенні погодних умов, при самих 
оптимістичних очікуваннях, лише близько 60% посівів рапсу перезимують.  
Враховуючи те, що в Україні в цілому заплановано засіяти 1,2 млн. га озимим рапсом, це 
означає, що навесні рапс залишиться в кращому разі на площі 800 тис. га.  
 
АПК-ІНФОРМ 

 
 Сільський розвиток 

 
Мінагрополітики обнародувало проект постанови Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Державної цільової програми розвитку тваринництва на період до 2015 р.". 
Як наголошується на офіційному сайті Міністерства, прийняття проекту постанови 
передбачає забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом розвитку 
конкурентоспроможного тваринництва й нарощування його експортного потенціалу на 
основі концентрації державних ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку галузі, 
формування ефективної цінової, фінансово-кредитної й бюджетної політики, забезпечення 
виробництва продуктів харчування тваринного походження в об'ємах, які відповідають 
нормам державної продовольчої безпеки й забезпечують можливість їх експорту.  
 
АПК-ІНФОРМ 
У Верховній Раді України 25 вересня 2009 р. зареєстрований проект закону №5173 "Про 
внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність". 
Ініціатором даного законопроекту є Прем’єр-міністрУкраїни Ю. Тимошенко.  
 
УНІАН 
 
 


