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 СОТ та політика добросусідства 

 
АНОНС 
21 жовтня 2009 р. у Міністерстві аграрної політики України розпочне роботу конференція 
з нагоди відкриття проекту Twinning - “Надання допомоги українській ветеринарній 
службі з метою покращення правових і технічних аспектів системи контролю за 
безпечністю харчових продуктів”.  
Проект Twinning сприятиме захисту здоров’я населення України шляхом посилення 
систем контролю за безпечністю харчових продуктів. Передбачається, що наближення до 
стандартів ЄС підвищить якість харчових продуктів та, у такий спосіб, сприятиме 
можливості експортувати українські продукти тваринного походження, наприклад, м’ясо, 
молоко, яйця та рибу, до країн-членів ЄС. Проект здійснюватиметься Управлінням з 
питань ветеринарії та контролю за якістю харчових продуктів Данії в консорціумі з 
Органом з питань безпечності харчових продуктів та споживчих товарів Нідерландів.  
Учасники проекту Twinning проведуть прес-конференцію й нададуть вичерпну 
інформацію про цілі та завдання проекту. У прес-конференції візьмуть участь Голова 
Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, 
Надзвичайний i Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Мікаель Борг-Хансен, 
Надзвичайний i Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Пітер Ян 
Волтерс; голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро Вербицький; 
керівник проекту Twinning Торстен Берг (Управління з питань якості харчових продуктів 
та ветеринарії, Данія), постійний радник проекту Twinning Аллан Багге, директор 
адміністративного офісу програми Twinning в Україні Тетяна Ковтун. 
 
Прес-служба МінАП 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
З 19 по 29 жовтня 2009 р. інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії 
(FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів (DG 
SANCO) проводитимуть оцінку санітарного контролю при виробництві яловичини в 
Україні. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини 
України. Згідно з програмою перебування, фахівці FVO, зокрема, відвідають ВАТ 
“Козятинський птахокомбінат” (Вінницька обл.), господарства з вирощування і відгодівлі 
великої рогатої худоби ТОВ "Агросолюшнс", яке постачає ВРХ на “Козятинський 
птахокомбінат” (Київська обл.), ТОВ УВК «Полагросервіс» (Полтавська обл.), 
господарства з вирощування і відгодівлі ВРХ ПП "Агроекологія", яке постачає ВРХ для 
забою на ТОВ УВК “Полагросервіс”, а також регіональні державні лабораторії 



ветеринарної медицини і Київського пункту ветеринарно-санітарного контролю, 
прикордонно-інспекційного поста вантажно-митного комплексу АТ "Українська 
автомобільна корпорація". 
 
http://www.unian.net, 19.10.2009 р.   
На всіх експортних потужностях по виробництву й постачанню рослинної олії в Україні 
була запроваджена й сертифікована система НАССР до 1 вересня 2009 р. Про це 
повідомила заступник генерального директора асоціації «Укроліяпром» Тетяна Бевзюк у 
ході Міжнародної конференції "Oilseeds & Oils 2009", яка проходила 12-14 жовтня в 
Стамбулі (Туреччина). За її словами, за останніх 9 місяців усі підприємства, термінали, що 
мають дозвіл Міністерства охорони здоров'я України на виробництво й постачання 
рослинної олії на експорт, запровадили систему НАССР. 
Як повідомлялося раніше, по рекомендації інспекційної перевірки Європейській Комісії, 
проведеній в Україні щодо запобігання забрудненню мінеральними маслами соняшникової 
олії, асоціація "Укроліяпром" взяла на себе зобов'язання по впровадженню на 
підприємствах галузі систем управління безпекою харчових продуктів (НАССР) до 
01.09.2009 р.  
 
АПК-ІНФОРМ, 15.10.2009 р.  
Україна планує посилити контроль над вмістом генетично модифікованих організмів 
(ГМО) в імпортній тваринницькій продукції. Мінагрополітики готує постанови, які 
ускладнять ввіз у країну популярних в українських тваринників комбікормів на основі 
ГМО. Такі дії зустрінуть сильний опір лобі. Але політична ситуація в країні може зіграти 
на руку супротивникам ГМО, відзначають експерти.  
Мінагрополітики розробляє постанову про контроль над вмістом генетично 
модифікованих організмів у продукції тваринництва, яка ввозиться в Україну, повідомив 
14.10.09 р. Міністр аграрної політики Юрій Мельник на прес-конференції за підсумками 
засідання Кабміну. "Мова йде про контроль ГМО в продукції тваринництва при її ввозі, 
апробації й обороті. Ця постанова допрацьовується в міністерствах і відомствах, і 
найближчим часом буде винесена на розгляд Уряду", - заявив пан Мельник.  
 
Коммерсантъ-Украина, 15.10.2009 р.  
Як стало відомо компанії "Проагро" із повідомлення прес-служби ВРУ, Комітет з питань 
охорони здоров'я підтримує законопроект про внесення змін у Закон України  "Про 
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні й 
використанні генетично модифікованих організмів".  
Як говориться в повідомленні, члени Комітету відзначили, що законопроектом №5029 
пропонується внести зміни в чинний закон щодо розмежування повноважень центральних 
органів виконавчої влади з питань аграрної політики й з питань ветеринарної медицини в 
сфері регулювання діяльності, пов'язаної з генетично модифікованими організмами.  
 
"ПроАгро", 15.10.09 р.  
 

 Ринкова інфраструктура 
 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає програму фінансування на 
суму $50 млн. "Noble Resources Ukraine LLC", дочірній компанії, "Noble Group Limited", 
яка займається управлінням системою поставок сільськогосподарської продукції, а також 
іншої сировини, та акції якої котуються на Сінгапурській фондовій біржі. Як повідомили 
ЛІГАБізнесІнформ в ЕБРР, фінансування буде надаватися у формі щорічного кредиту на 
поповнення оборотних коштів, з максимальною сумою зобов'язань по наданню 
фінансування до $50 млн., який може продовжуватися протягом трьох років. Це 
фінансування буде використовуватися компанією "Noble Resources Ukraine LLC" для 
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закупівель і зберігання сільськогосподарської продукції в Україні, а також експорту 
продукції. Інші цілі проекту, у рамках якого передбачається співробітництво з ЕБРР, 
включають будівництво, а також можливі купівлю та реконструкцію зерносховищ й 
об'єктів первинної обробки зерна.  
 

BIZ.liga.net, 16.10.09 р.  
Загальне виробництво в Україні продукції сільського господарства в усіх категоріях 
господарств за січень–вересень п.р. зросло на 3,3% в порівнянні з відповідним періодом 
2008 р., у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 6,1%, а в господарствах 
населення – на 1,4%.  
 
Держкомстат, 15.10.09 р. 
Кредитування аграрного сектору в 2009 році скоротилося в 3,14 рази, у порівнянні з 
попереднім періодом – з 13,5 млрд. грн. до 4,3 млрд. грн. Про це ЛІГАБізнесІнформ 
повідомили в інвестиційній групі (ІГ) "Сократ". Так, в 2009 році кількість підприємств-
позичальників зменшилося майже в 9 разів - з 15 тис. до 1,7 тис. "Така ситуація склалася 
внаслідок згортання банками кредитних програм, девальвації національної валюти, 
неефективної державної політики", - вважають експерти ІГ "Сократ". 
На їхню думку, істотне недофінансування сектору може мати довгострокові наслідки - 
уповільнення росту, втрата сприятливих можливостей. "У таких умовах великі 
сільськогосподарські підприємства, які не мали недоліку фінансування, будуть мати 
переваги перед своїми менш успішними конкурентами", - вважають аналітики "Сократу". 
 
BIZ.liga.net, 19.10.09 р.  
Держказначейство прийняло у Мінагрополітики України документи на перерахування 926 
млн. грн. як дотації для сільгоспвиробників.  
Нагадаємо, що 14 жовтня Міністр агрополітики Юрій Мельник повідомив, що 
незадовільними темпами виділяються кошти із Стабфонду держбюджету на виплату 
дотацій сільгоспвиробникам. За його даними, за 9 місяців ці виплати склали 260 млн. грн. 
при запланованих 2 млрд. грн. 
 
РБК-Україна, 19.10.2009 р. 

 
 Сільський розвиток 

 
В Україні за два роки після започаткування спільного проекту Європейського Союзу та 
Програми розвитку ООН (ПРООН) "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", більше 
400 сільських громад уже отримали підтримку в реалізації власних проектів щодо 
місцевого сталого розвитку на загальну суму більше 80 млн. грн., та близько 470 тис. осіб 
отримали користь від реалізації відповідних ініціатив. Діяльність проекту поширилася на 
всю територію країни, повідомляє Інформаційний відділ представництва ООН в Україні.  
З 1000 громад, які співпрацюють із проектом, 643 вже підготували проектні пропозиції, із 
них 404 проекти вже затверджені. Ще близько 500 організацій готують до затвердження 
проектну документацію. Очікується, що всі 1000 проектів громад будуть реалізовані до 
кінця 2010 р. Середня вартість проекту громади - 144 тис. грн. На жовтень 2009 р. 
завершено 15 проектів громад. 
 
РБК-Україна, 15.10.2009 р.  
У Прикарпатті схвалена Програма підтримки розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 р. Як повідомили в Івано-Франківській 
облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав глава ОДА Микола Палійчук.  
У повідомленні наголошується, що сьогодні сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи, а їх в області 18, по об'ємах і якості надання послуг не задовольняють 
зростаючі потреби виробників сільськогосподарської продукції і її споживачів. З метою 
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формування інфраструктури таких кооперативів, підвищення рівня добробуту й зайнятості 
сільського населення схвалена Програма підтримки розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів в Івано-Франківській області на період до 2015 року.  
Орієнтовні об'єми фінансового забезпечення програми на період до 2015 р. складають 4,95 
млн. грн., зокрема, кошти обласного бюджету - 4,5 млн. грн., власні кошти 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - 450 тис. грн.  
 
УНІАН, 15.10.2009 р. 
 


