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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
8 - 14 жовтня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Українська делегація на чолі із заступником Міністра аграрної політики України 
Олександром Шевченком прийняла участь у роботі 11-ої Російської агропромислової 
виставки «Золота осінь 2009» та спеціалізованої виставки з машинобудування «АГРОТЕК. 
РОСІЯ», що проходила 9-12 жовтня у Всеросійському виставковому центрі (м. Москва, 
Російська Федерація). 
Проведено низку зустрічей та переговорів із керівниками іноземних делегацій, зокрема, 
відбулася зустріч із Міністром сільського господарства Росії Оленою Скринник, взяли 
участь у роботі численних агрофорумів, конференцій, семінарів, «круглих столів», 
майстер-класів. 
 
Прес-служба МінАП 
У Міністерстві аграрної політики України 13 жовтня 2009 року в рамках проекту ЄС 
«Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської 
політики добросусідства в сільському секторі» відбувся семінар «Секторальний підхід та 
кошторис середньострокових витрат при плануванні розвитку сільських територій».  
У заході прийняли участь фахівці Міністерства аграрної політики України, міжнародні та 
українські експерти, науковці та представники громадських організацій. 
 
12 жовтня 2009 року розпочалося навчання групи фахівців Міністерства аграрної політики 
України, яке проводиться в рамках компоненту «Інституційний розвиток» проекту ЄС 
«Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської 
політики добросусідства в сільському секторі». Програма навчання розрахована на один 
рік і включає в себе низку тематичних блоків, таких як: «Сільське господарство в умовах 
СОТ та ЄС», «Аналіз світових ринків СГП», «Управлінські та ділові навички» тощо. 
Навчання проводитимуть міжнародні та українські експерти та тренери. 
 
Уряд затвердив Морську доктрину України на період до 2035 р. Відповідна постанова була 
прийнята на засіданні 7 жовтня 2009 р. Доктрина визначає інтереси України в сфері 
морської діяльності, способи реалізації, завдання державної морської політики України й 
шляхи їхнього вирішення.  
Реалізація положень Морської доктрини сприятиме забезпеченню постійного розвитку 
України як морської держави, захисту й забезпеченню її національних інтересів і безпеки в 
Азовському й Чорному морях, Керченській протоці й інших районах Світового океану, 
підвищенню міжнародного авторитету. Прийнята постанова передбачає розробку в 
тримісячний термін заходів щодо реалізації доктрини. 
 
АПК-ІНФОРМ 



 
 Безпека харчових продуктів 

 
Згідно офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро зареєстровано 
захворювання тварин на скрепі (scrapie) у Республіці Болгарія (регіон Ловек). 
Забороняється імпорт в Україну з території Болгарії овець, кіз, продуктів та сировини з 
них. Ввіз інших сільгосппродуктів та сировини із цієї країни повинен здійснюватися 
згідно ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду. 
 
http://www.vet.gov.ua/ 
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин затвердив 
рекомендації парламентських слухань на тему: "Про якість і безпеку харчових продуктів: 
шляхи забезпечення потреби внутрішнього ринку України в продуктах дитячого 
харчування органічного виробництва". Учасники слухань рекомендували Кабінету 
Міністрів розробити й внести на розгляд Верховної Ради законопроект "Про 
Загальнодержавну програму виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування в 
Україні до 2015 року". 
На думку учасників слухань, необхідно створити спеціальні сировинні зони в різних 
регіонах України для вирощування органічної сільськогосподарської продукції для 
виробництва дитячого харчування. А також увести й сертифікувати системи ХАССП на 
підприємствах харчової промисловості України - до 1 травня 2012 року, а на 
підприємствах, які виготовляють продукти дитячого харчування - до 1 січня 2011 року. 
 
BIZ.liga.net 
6-8 жовтня 2009 року в Інституті цукрових буряків УААН пройшла друга міжнародна 
наукова конференція «Генетично модифіковані (біотехнологічні) рослини: перспективи 
використання та проблеми біобезпеки».  
Метою проведення даної конференції був обмін науковою інформацією та результатами 
наукових досліджень, що пов'язані зі створенням, випробуванням, використанням, 
ідентифікацією та нормативно-правовим регулюванням обігу генетично модифікованих 
організмів та біотехнологічних рослин, а також інформаційних та освітянських аспектів 
при розгляді проблем біобезпеки та їх сприйнятті суспільством. У роботі конференції 
взяли участь біля 150 чоловік, зокрема, фахівці з біотехнології Української академії 
аграрних наук, Національної академії наук України, Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, Всеукраїнського державного науково-
виробничого центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів, 
Російської академії наук, Російської академії сільськогосподарських наук тощо.  
 
http://www.uaan.gov.ua 
 

 Ринкова інфраструктура 
 

Уряд пропонує внести зміни в постанови КМУ №153 та №199 від 26 лютого "Про розміри 
компенсації у 2009 р. процентної ставки по залучених підприємствами агропромислового 
комплексу кредитах". Про це говориться в постанові №1056 від 7 жовтня 2009 р., текст 
якої розміщений на офіційному сайті КМУ.  Документом пропонується внести зміни в 
порядок використання в 2009-2013 роках бюджетних коштів, які спрямовані на підтримку 
підприємств агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів.  
 
АПК-Інформ 
Україна сьогодні відійшла від переговорів по створенню зернового пулу між Росією, 
Україною й Казахстаном, за швидке створення якого ці три країни виступили в червні на 



Всесвітньому зерновому форумі, повідомив на прес-конференції в РІА «Новини» голова 
Російського зернового союзу Аркадій Злочевський. 
"Україна зараз відійшла від первинних намірів", - сказав він. За його словами, це відбулося 
"під тиском Євросоюзу".  
 
http://economics.unian.net/ 
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин 
рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект, що передбачає забезпечення 
державної підтримки страхування сільгоспвиробництва і доходів сільгоспвиробників. 
Законопроектом №5063 пропонується врегулювати відносини в сфері страхування 
сільгосппродукції, яке здійснюється при державній фінансовій підтримці, з метою захисту 
майнових інтересів сільгосптоваровиробників.  
Крім того, як підкреслили народні депутати, проектом пропонується створити державне 
агентство по управлінню сельгоспризиками.  
 
АПК-ІНФОРМ 
Виробництво соняшникової олії в Україні знизиться майже на 8%, або на 191 тис. тонн до 
2,23 млн. тонн проти 2,42 млн. тонн, вироблених у минулому сезоні. Такий прогноз дало 
Міністерство сільського господарства США (USDA). 
При цьому експорт олії з України в поточному сезоні знизиться на 19% до 1,7 млн. тонн 
проти 2,1 млн. тонн. Разом із тим, внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні, по 
прогнозах USDA, збільшиться на 30,3% до 504 тис. тонн проти 351 тис. тонн. 
 
Лiгабiзнесiнформ 

 
 Сільський розвиток 

 
У Києві пройшов семінар: «Функціонування сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів і надання державної підтримки фермерським господарствам». 
В обговоренні шляхів практичної реалізації ініціатив Уряду з питань розвитку села взяли 
участь заступник Міністра аграрної політики України Роман Шмідт, народні депутати 
України, представники Мінагрополітики, наукових установ і громадських організацій.  
Учасники семінару зазначили, що розвиток кооперації є логічним етапом розбудови 
ринкової системи в сільському господарстві та одним зі шляхів комплексного розвитку 
сільських територій. У рамках семінару обговорювалися питання державної підтримки 
створення й діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), 
розроблення нових підходів до формування взаємовідносин державного та місцевих 
бюджетів у 2010 році, дорадчого супроводу створення й діяльності СОК та інші. 
 
Прес-служба Мінагрополітики 
Офіційний веб-сайт Держкомзему України повідомляє, що у суботу, 10 жовтня 2009 року, 
Голова Держкомзему Олег Кулініч провів нараду з керівниками Рескомзему АР Крим, 
головних управлінь Держкомзему в областях та містах, регіональних філій Центру 
державного земельного кадастру та інститутів землеустрою щодо виконання завдань, 
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. №844 «Деякі 
питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році». Голова 
Комітету оприлюднив такі дані: громадяни України подали 164 тисячі заяв на безкоштовне 
оформлення державних актів, а оформлено й видано - 841 акт. 
 
www.myland.org.ua 
Починаючи з 09.10.2009 року 20 буковинських сіл отримають спеціально підготовлених 
фінансових консультантів. Протягом чотирьох тижнів двадцять жителів різних сіл 
Буковини проходили навчання в рамках проекту «Транскордонна співпраця з 
інвестиційного розвитку сільських регіонів», згідно якого у селах мають бути створені 

http://www.dkzr.gov.ua/


спеціальні центри, у яких фінансові консультанти пояснюватимуть місцевим мешканцям 
як правильно заробляти та витрачати гроші. 
Головне завдання фінансових консультантів у селах: спілкування з людьми. Вони як 
фахівці мають розповідати мешканцям сільських населених пунктів про кредитні 
можливості, які сьогодні існують в Україні, про депозити, цінні папери та інше. Крім того, 
консультанти мають донести до громадян суть державних програм спрямованих на 
підтримку села, які сьогодні діють. Адже такі програми існують, але про них мало хто 
знає. Учасники проекту, які отримали сертифікати про завершення курсу, запевняють, що 
готові навчити селян фінансової грамотності.  
 
Телеканал «Чернівці» 
Пройшло перше засідання Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, на якому 
були розглянуті документи про державну реєстрацію даної організації.  
Як зазначив заступник міністра Кабінету Міністрів Павло Кондик, Уряд покладає великі 
сподівання на ефективну співпрацю з новоутвореною асоціацією. За його словами, 
співпраця полягатиме в спільній роботі Уряду й асоціації з розробки та прийняття різних 
нормативно-правових актів. Крім того, від імені Прем'єр-міністра він привітав учасників  
засідання. "Уряд покладає великі сподівання на ефективність роботи новоутвореної 
Всеукраїнської асоціації", - сказав Павло Кондик.  
 
Укрінформ 
 
 


