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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
29 жовтня - 4 листопада 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
З 15 по 18 жовтня 2009 року заступник Міністра аграрної політики України Валентина 
Завалевська прийняла участь у спільному засіданні українсько-вірменської Міжурядової 
Комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке проходило в м. Єреван, 
Республіка Вірменія. 
У рамках засідання Українською та Вірменською сторонами були розглянуті питання 
розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва в галузі 
агропромислового комплексу, зокрема, особливу увагу сторони звернули на питання 
експортних поставок сільськогосподарської продукції з метою збільшення товарообігу між 
країнами. 
 
Прес-служба МінАП, 30.10.2009 
20 жовтня 2009 року заступник Міністра аграрної політики України Мельник С. І. прийняв 
участь у 17-му засіданні Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань 
торговельно-економічного співробітництва, яке проходило в м. Мінськ, Республіка 
Білорусь. 
Під час засідання сторони розглянули питання щодо обміну інформації стосовно 
можливих експортних поставок продукції підприємствами харчової промисловості в 2010 
році, запланованих міжнародних виставках сільськогосподарської тематики. 
Також, розглядались зацікавленість сторін у подальшому розвитку двостороннього 
співробітництва за наступними напрямками: тваринництво; рослинництво; створення 
спільного виробництва та підприємств у галузі переробки сільськогосподарської продукції 
на території України та Республіки Білорусь, спільних підприємств із виробництва 
молочної продукції. 
 
Прес-служба МінАП, 30.10.2009 
З 21 по 23 жовтня 2009 року в м. Копенгаген (Королівство Данія) відбулось засідання 
тендерного комітету по визначенню виконавця нового проекту міжнародної технічної 
допомоги «Програма підтримки розвитку аграрного сектору України». Від України в 
засіданні взяли участь заступник Міністра аграрної політики В.О.Завалевська та заступник 
Голови Львівської обласної державної адміністрації з питань АПК Я.Й.Панюра. Діяльність 
проекту розпочнеться в 2010 році. Пілотним регіоном впровадження визначено Львівську 
область. Орієнтовний бюджет проекту – близько 5 млн. доларів США. 
У результаті засідання тендерного комітету було обрано офіс підтримки проекту – 
компанію „NIRAS”. Підписання договору із цією компанією очікується протягом 10-ти 
днів із моменту завершення засідання тендерного комітету. 
 
Прес-служба МінАП, 30.10.2009 



Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив Стратегічні напрями та 
завдання щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з 
міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки. Серед цих напрямів і 
завдань є такі, що безпосередньо стосуються сфери земельних відносин, зокрема:
 - врегулювання земельних відносин та землекористування; створення умов для 
функціонування ринку землі, забезпечення ведення державного земельного кадастру; 
 - створення системи збереження та ефективного використання земель 
сільськогосподарського призначення; розроблення й впровадження технологій із 
відновлення деградованих малопродуктивних та техногенно забруднених 
сільськогосподарських угідь; 
 - розвиток новітніх технологій виробництва біопалива з дотриманням вимог щодо 
забезпечення продовольчого балансу держави та збереження родючості земель 
сільськогосподарського призначення; 
 - оцінка підприємств, їх нематеріальних активів, об'єктів права інтелектуальної власності 
та земельних ділянок; 
 - зменшення загрози деградації земель та забезпечення їх невиснажливого використання. 
  
www.myland.org.ua, 04.11.2009 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики 
(Держспоживстандарт) пропонує ввести обов'язкову сертифікацію сільськогосподарської 
продукції і сировини рослинного походження з тим, щоб запобігти попаданню на 
внутрішній і зовнішній ринки забрудненої нітратами і пестицидами продукції 
українського виробництва.  
Відповідний проект наказу Держспоживстандарту "Про затвердження змін у переліку 
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" розміщений на офіційному 
сайті відомства для громадського обговорення.  
 
unian.net, 30.10.2009 
Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила під час відвідування Української 
лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і 
природокористування України:  «Україна може ідентифікувати грип A/H1N1, дуже чітко 
відпрацювати технології боротьби з ним, і може навіть прогнозувати розвиток епідемій, і 
не лише цього грипу. Нам потрібно цю справу розвивати не як випадкову, а як невід’ємну 
частину національної безпеки нашої країни». Прем’єр-міністр також повідомила, що 
найближчим часом Уряд розгляне можливість виділення частини фінансових ресурсів з 
0,5 млрд. грн., які передбачено на боротьбу з епідемією грипу. 
За її словами, ці кошти повинні отримати Українська лабораторія якості та безпеки 
продукції АПК та аналогічна лабораторія Академії медичних наук, які мають універсальні 
аналітичні комплекси для проведення досліджень, аналізів, а також розробки стратегічних 
заходів у відповідь на епідемію.  
 
www.unian.net, 03.11.2009 
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект №5286 про заборону 
використання в Україні генетично модифікованих організмів (ГМО). Законопроектом 
передбачається встановити заборону на будь-яке використання ГМО й продукції, 
отриманій з їх використанням, а також забороняється їх ввезення на митну територію 
України, за винятком тих, які призначені для науково-дослідних цілей або державних 
апробацій (випробувань).  
Як наголошується в пояснювальній записці до документу, метою законопроекту є 
забезпечення права громадян на безпечні продукти харчування, ґрунтуючись на тому, що 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1156-2009-%F0&p=1251186628295874
http://www.myland.org.ua/
http://www.unian.net/


згідно ст. 3 Конституції України, людина, його життя і здоров'я визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю.  
 
АПК-Інформ, 03.11.2009 
Міністр економіки України Богдан Данилишин сподівається, що з початку 2010 р. в 
Україні діятиме норма обов'язкового маркування вмісту генетично модифікованих 
організмів (ГМО) у продуктах харчування. Про це він повідомив 2 листопада. "При 
формуванні відповідної референтної лабораторії й відповідної мережі лабораторій по ГМО 
ми можемо говорити, що перейдемо вже до загального маркування ГМО у відповідній 
продукції. Ця норма вже діє, але вона не передбачає весь комплекс заходів щодо її 
реалізації. Я думаю, що ми зараз приймемо заходи, які дозволять нам уже з початку нового 
року перейти до комплексного рішення цього питання", - відзначив Б.Данилишин.  
 
РБК-Україна, 03.11.2009 
 

 Ринкова інфраструктура 
 

Виробництво яловичини в Україні може бути прибутковим. Собівартість виробництва в 
Україні поступається тільки таким країнам, як Аргентина й Бразилія, але значно нижче, 
ніж у сусідній Європі. Це показали результати дослідження господарств, що 
спеціалізуються на вирощуванні ВРХ на забій, у рамках проекту Agri benchmark Beef, що 
реалізується асоціацією "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) спільно з 
Федеральним дослідницьким інститутом сільських територій, лісового і рибного 
господарства ім. І. Х. фон Тюнена (vTI), Німеччина. «Стримує розвиток внутрішнього 
ринку виробництва яловичини низький рівень споживання даної продукції й порівняно 
невеликі об'єми сегменту охолодженої яловичини й шматкових напівфабрикатів, - 
коментує експерт по ринку м'яса й м'ясопродуктів УКАБ Є. Святківська. - Та все ж 
стабільність попиту на дану продукцію в Європі може дати поштовх розвитку 
виробництва в Україні».  
 
АПК-ІНФОРМ, 28.10.2009 
Міністр аграрної політики України Юрій Мельник завіряє, що країна здатна забезпечити 
своє населення власною м`ясною продукцією в повному обсязі. Про це він сказав 28 
жовтня на прес-конференції в Донецьку. «Сьогодні, на моє глибоке переконання, маючи 
той ресурс, який є в секторі сільськогосподарського виробництва, ми можемо себе 
забезпечити м`ясом у повному обсязі», - сказав Міністр. І додав, що можна забезпечити 
м`ясом країну «в першу чергу, відповідно до купівельної здатності, яка є реалією 
сьогоднішнього дня, і протягом року, максимум двох». «А потім щороку нарощувати 
обсяги для того, щоб бути гравцем і на інших ринках, і підвищувати рівень внутрішнього 
споживання відповідно до того, як буде зростати платоспроможний попит населення», - 
відзначив Ю.Мельник.  
 
www.unian.net, 29.10.09 
Від Іспанії до Японії – така в розпал 2009/10 маркетингового року "глибина проникнення" 
на світовий ринок українського зерна, експорт якого в 50 країн світу вже склав 9 млн. тонн. 
Про це повідомляє прес-центр Української аграрної конфедерації (УАК). Серед 
найбільших країн-покупців не тільки найменш розвинені, такі, що розвиваються і країни 
третього світу – Бангладеш (до 1 млн. тонн), Єгипет (0,5 млн. тонн), Іран (0,4 млн. тонн), 
Сирія (0,3 млн. тонн), Туреччина (0,3 млн. тонн), а також Кенія, Йорданія, Туніс, Марокко, 
Лівія, Алжир (від 150 до 300 тис. тонн), але й країни, що входять до утвореної зовсім 
недавно "правлячої" світової "двадцятки", зокрема, Саудівська Аравія (близько 2 млн. 
тонн), Південна Корея (0,9 млн. тонн), Іспанія (0,6 млн. тонн), Японія (150 тис. тонн), 
Ізраїль (0,5 млн. тонн) і ін. 
 



BIZ.liga.net, 04.11.2009 
 

 Сільський розвиток 
 

Міністерство аграрної політики, а також Комітет Верховної Ради з питань аграрної 
політики і земельних відносин розглядають можливість застосування в сільському 
господарстві України інноваційного кластерного підходу, який запроваджує в Донецькій 
області фонд «Ефективне управління». Про це заявила директор фонду «Ефективне 
управління» Н.Ізосимова після виїзного спільного засідання колегії Міністерства аграрної 
політики, профільного комітету ВРУ й Української академії аграрних наук у Донецьк, 
повідомили в прес-службі фонду.  
З жовтня 2008 р. фонд «Ефективне управління», компанія Monitor Group і місцева влада 
реалізують у Донецькій області проект економічного розвитку регіону, який ґрунтується 
на застосуванні методології розвитку кластерів, які можуть стати локомотивами зростання 
економіки області. На сьогоднішній день уже визначені ключові кластери – сільське 
господарство й металургія, а також розроблена стратегія їхнього розвитку. Зараз проект 
знаходиться на етапі вироблення механізмів для ефективного впровадження стратегії. «За 
нашими прогнозами, при правильній реалізації всіх рекомендацій до 2025 р. ВВП на душу 
населення в Донецькій області збільшиться в 2-3 рази в порівнянні з 2009 р. і складе 
$16,3–24,2 тис., а об'єм прямих іноземних інвестицій на душу населення досягне $1,7-3,2 
тис., що в 5-10 разів більше, ніж зараз», - підкреслила директор фонду. 
 
АПК-ІНФОРМ, 29.10.2009 
 


