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 СОТ та політика добросусідства 

 
АНОНС 
 
8 грудня поточного року в Києві відбудеться засідання аграрних палат країн 
Вишеградської четвірки (Угорщина, Польща, Словаччина й Чехія). "На засіданні в Києві 
планується розглянути ситуацію на основних ринках аграрної продукції в Європі, зокрема, 
зерна, олійних культур, молока й м'яса, питання регулювання ринку землі в країнах 
Вишеградської четвірки й в Україні", - повідомив президент Аграрної палати України 
(АПУ) Дмитро Березовський. 
Учасники зустрічі обговорять перспективи взаємодії в рамках програми прикордонної 
співпраці ЄС, розпорядником бюджету по якій є країни Вишеградської четвірки; 
можливий вплив зони вільної торгівлі, що створюється  між Україною і ЄС, на аграрні 
сектори держав Вишеградської четвірки й України. Дискусію планується продовжити 9 
грудня на конференції з розвитку громадянського суспільства в аграрному секторі України 
й досвіду ЄС у цій сфері. Як очікується, у конференції візьмуть участь близько 150 
представників громадських організацій, місцевих і центральних органів влади, наукових 
інститутів.  
Організаторами форуму виступить АПУ, Проект ЄС «Виконанню Україною зобов'язань 
щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському 
секторі» і Координаційне бюро європейської і євроатлантичної інтеграції секретаріату 
Кабінету Міністрів України. Підтримку заходу нададуть Комітет професійних 
сільськогосподарських організацій Євросоюзу (COPA-COGECA), Міністерство аграрної 
політики України й Інститут держави і права ім. Корецького. 
 
РБК-Україна, 23.10.2009 
Уряд України підпише з Урядом Китаю ряд договорів щодо економічного співробітництва. 
Про це в ході брифінгу повідомив прес-секретар МЗС Валерій Джиґун. "26-29 жовтня в 
Києві відбудеться візит офіційної китайської делегації на чолі із заступником прем'єра 
Державної ради КНР Чжан Децзяном. У рамках візиту китайська делегація відвідає Крим, 
і проведе зустрічі з місцевим керівництвом... Планується підписання контрактів в 
перспективних сферах, таких як, авіакосмічна, машинобудування, сільське господарство, 
енергетика.", - сказав він. 
 
РБК-Україна, 26.10.2009 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
Експерти Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) ООН побоюються, що 



вірус африканської чуми свиней, спалах якої зафіксований у Росії, може розповсюдитися 
на сусідні країни, і закликають ветеринарні служби до підвищеної уваги у виниклій 
ситуації. "Прибалтійські республіки, а також Україна, Білорусія, Молдавія й Румунія 
схильні до особливої небезпеки. Вірус може охопити Європейський союз. Він може 
розповсюдитися по всій Росії - дістатися до Сибіру", - заявив керівник ветеринарної 
служби ФАО Хуан Луброт. Експерти ФАО побоюються, що наслідки спалаху 
захворювання можуть бути катастрофічними з економічної точки зору, і привести до 
повного розорення фермерських господарств, що займаються розведенням свиней. 
Вакцини від африканської чуми свиней не існує. Поки з епідеміологічної точки зору 
найбільш ефективним способом боротьби з африканською чумою було знищення 
свинячого поголів'я.  
 
РБК-Україна, 23.10.2009 
Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики 
(Держспоживстандарт) планує протягом кінця 2009 та на протязі 2010 рр. створити 26 
спеціалізованих лабораторій по дослідженню харчових продуктів і сільськогосподарської 
сировини на вміст генетично-модифікованих організмів (ГМО). Про це повідомила голова 
Комітету Лариса Лосюк у ході "круглого столу", присвяченого проблемам ГМО, що 
проходив у Верховній Раді. 
Як повідомлялося з посиланням на Прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, Уряд має намір 
розробити концепцію створення в Україні лабораторій по контролю вмісту ГМО, що 
включає можливість надання державних гарантій під їхнє створення. 
У свою чергу, з посиланням на Держспоживстандарт повідомлялося, що суб'єкти 
господарювання, які вводять в оборот продукцію без відповідного етикетування на 
наявність ГМО, несуть відповідальність відповідно до ст. 23 закону "Про захист прав 
споживачів" (штрафні санкції від 2 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
залежно від серйозності порушення, або в 10-кратному розмірі вартості продукції, 
виходячи із цін на дату придбання продукції).  
Раніше Кабмін увів обов'язкове маркування продукції на вміст ГМО з 1 липня 2009 р. 
 
Інтерфакс-Україна, 26.10.2009 
27 жовтня  2009 року в рамках XII Міжнародної виставки «World Food Ukraine 2009» 
відбувся семінар «Органік в Україні». На семінарі обговорювалися перспективи розвитку 
органічного сільського господарства в Україні, використання відповідного світового 
досвіду, питання маркетингу органічної продукції. Також були підняті питання ролі 
інспекції й сертифікації в розвитку цього напрямку в нашій країні, міжнародного 
співробітництва в даній сфері й налагодження експорту й переробки органічної продукції. 
 
Організаторами заходу виступили Дослідницький інститут органічного сільського 
господарства (Швейцарія), Посольство Королівства Нідерландів, компанії "Гримко Трейд 
Холланд" і "Прем'єр Экспо". Фінансову підтримку в проведенні семінару надало 
Посольство Королівства Нідерландів. 
 
www.proagro.com.ua 
 

 Ринкова інфраструктура 
 

Спад виробництва молока вплинув на випуск масла й сирів. Виробництво молока за 
період січень-вересень 2009 року скоротилося на 5,8% - з 612,8 тис. тонн до 577 тис. тонн, 
у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. У зв'язку із цим випуск таких молочних 
продуктів, як масло вершкове, спреди, сири знизився. Про це свідчать дані Держкомстату 
України. 
Так, зокрема, виробництво масла вершкового за перші 9 місяців 2009 року зменшилося на 



13,3% - з 71,5 тис. тонн до 62 тис. тонн; виробництво спредів і сумішей жирових також 
показало спад - на 13,2% - 58,4 тис. тонн до 50,7 тис. тонн; випуск сирів свіжих 
неферментованих і сирів кисломолочних зменшився на 9,6% - з 69,8 тис. тонн до 63,1 тис. 
тонн; сирів жирних - на 3,5% - з 190,2 тис. тонн до 183,6 тис. тонн. Крім того, відповідно 
до підрахунків Держкомстату, поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі корів, 
знизилося на 1 жовтня 2009 р. у порівнянні з показниками на аналогічну дату минулого 
року на 3,6%, або приблизно на 300 тис. голів - з 5,8 млн. до 5,5 млн. голів. 
 
BIZ.liga.net, 22.10.2009 
Мексиканська агропромислова група "Грума" має намір інвестувати кошти в аграрний 
бізнес України, а саме в переробку кукурудзи. Про це ЛІГАБізнесІнформ повідомили в 
Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП). "Нас не лякають попередження, 
що в Україні бізнесом займатися важко. Наша компанія має 60-літню історію й 
представлена в 50 країнах світу, у тому числі, у Росії. Тому в нас є досвід роботи на 
пострадянському просторі. Україна для нас - привабливий ринок", - сказав директор 
європейського офісу компанії Серджио Рама. 
 
BIZ.liga.net, 23.10.2009
Комітет Верховної Ради з питань податкової і митної політики рекомендує ВР прийняти за 
основу і в цілому законопроект "Про внесення змін до Митного тарифу України (щодо 
розміру ставок)" N4726 від 25 червня 2009 р. Законопроектом, представленим Кабінетом 
Міністрів, передбачається, окрім іншого, зменшити ставку ввізного мита на живу рогату 
худобу з 5-15% до 1%. 
 
BIZ.liga.net, 26.10.2009 
Українські сільгоспвиробники в 2009 р. в 2,8 рази зменшили залучення кредитних 
ресурсів у порівнянні з попереднім періодом - до 5 млрд. грн. Про це повідомив директор 
фінансового департаменту Мінагрополітики України Григорій Зуб, виступаючи на 
засіданні "круглого столу" в Аграрній палаті України. 
У даний час тільки в 10 регіонах з 25 сільгоспвиробники мають доступ до кредитних 
ресурсів, відзначив Г.Зуб. "Тому, очевидно, весняну посівну кампанію в 2010 році 
проводитимемо без підтримки банків", - сказав він. 
 
http://www.rbc.ua, 27.10.2009 

 
 Сільський розвиток 

 
Верховна Рада України ухвалила Закон №4746 "Про доповнення ст. 3 Закону України "Про 
фермерське господарство" (щодо уточнення сімейних стосунків, які дають право бути 
членами господарства)". Згідно змінам, до членів сім'ї й родичів голови фермерського 
господарства буде віднесена дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабабуся, прадід, 
внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні й двоюрідні брати й сестри, 
дядьки, тітки, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її 
чоловіка). 
 
АПК-ІНФОРМ, 21.10.2009 
Верховна Рада України відтермінувала до 1 січня 2015 року заборону на реалізацію 
продукції домашнього виробництва та подвірного забою на агропродовольчих ринках. Як 
передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому "Про внесення 
змін до пункту 1 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про безпечність та 
якість харчових продуктів" проголосували 416 народних депутатів з 437, зареєстрованих у 
сесійній залі. 
(Раніше передбачалося, що заборона на продаж на ринках м’ясо-молочних продуктів 
власного виробництва почне діяти з 1 січня 2010 року. Ухвалення цього закону необхідне 



було для вступу України до Світової організації торгівлі - УНІАН). 
Водночас, Кабінету Міністрів України передбачається доручити в тримісячний термін 
розробити та затвердити державну програму створення та відкриття пунктів закупівлі 
молока та боєнь (забійно-санітарних пунктів) тварин, що утримуються в господарствах 
населення, а також щорічно передбачати фінансування заходів відповідної програми в 
проекті державного бюджету. 
 
http://consumers.unian, 22.10.2009
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