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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
5 - 11 листопада 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
Заступник Глави Секретаріату Президента Андрій Гончарук заявив, що за результатами 
переговорів Президента України Віктора Ющенко й Президента Білорусі Олександра 
Лукашенко прийняте українсько-білоруське комюніке. Про це повідомила Головна служба 
інформаційної політики Секретаріату Президента. 
Сторони підтвердили, що подальше зміцнення рівноправних і взаємовигідних відносин є 
одним із пріоритетів зовнішньої політики двох держав. З метою ефективного 
використання потенціалу в сфері виробництва продукції агропромислового комплексу 
ухвалено рішення провести до кінця 2009 р. засідання українсько-білоруської робочої 
групи по збільшенну загальної присутності сільськогосподарської, харчової й іншої 
продукції на ринках України й Білорусі. У цьому контексті Президенти підтримали  
ініціативу створення спільної українсько-білоруської продовольчої компанії.  
 
РБК-Україна, 05.11.2009 
Уряд Російської Федерації вирішив зберегти підвищену ставку ввізного мита на сухе 
молоко (20%), вершкове масло (15%, але не менше 0,35 євро за кг) і соєвий шрот (5%). До 
такого рішення дійшли на засіданні Комісії Уряду Російської Федерації із захисних заходів 
у зовнішній торгівлі й митно-тарифній політиці. Про це повідомляє прес-служба Уряду 
Росії. 
 
BIZ.liga.net, 09.11.2009 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
Державний комітет ветеринарної медицини України, за результатами лабораторних 
досліджень, тимчасово заборонив постачання власної продукції до України 9 закордонним 
м'ясопереробним підприємствам Польщі, Німеччини, Бельгії, Франції та В'єтнаму. За 
результатами вибіркового розширеного ветеринарно-санітарного контролю вказаної 
продукції зареєстровано 47 випадків невідповідності імпортованої продукції встановленим 
вимогам чинного законодавства України за мікробіологічними показниками.  
Спеціалістами державної служби ветеринарної медицини України проведено обстеження 
447 закордонних переробних підприємств (в тому числі 181 підприємство країн ЄС), від 
початку 2009 р. - 78 підприємств, серед них 25 підприємств із країн-членів ЄС. 
 
http://www.vet.gov.ua/, 05.11.2009  
Протягом третього кварталу 2009 року інспектори державного нагляду 
Держспоживстандарту України перевірили 14 861 тонн вершкового та вершково-
рослинного масла під час виробництва. Вимогам нормативної документації (НД) не 
відповідало 2 004 тонн, що становить 14 % перевіреної продукції. Про це УНІАН 



повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.  
Перевірено 25 підприємств, на 9 з яких встановили порушення. Найбільш поширеними 
порушеннями вимог НД під час виробництва вершкового та вершково-рослинного масла 
були невідповідність фізико-хімічних показників та вади маркування й пакування 
продукції.  
За результатами проведених перевірок Держспоживстандарт України заборонив 
реалізацію 5 партій та 2 видів продукції. За розповсюдження неякісної продукції видали 4 
постанови про накладення штрафів на загальну суму 2,865 тис. грн.  
 
УНІАН, 05.11.2009 
Протягом третього кварталу 2009 року фахівці служби державного нагляду 
Держспоживстандарту України перевірили 97,85 тонн кисломолочних продуктів (молоко, 
вершки, сухе молоко, сир сичужний та кисломолочний, продукти кисломолочні, казеїн) та 
морозива загальною вартістю 1 млн. 184 тис. 780 грн. У результаті перевірок встановили 
невідповідність вимогам нормативної документації (НД) 11,379 тонн продукції (на суму 
130,062 тис. грн.), що становить 11,6 % перевірених кисломолочних продуктів та 
морозива. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України. 
За повідомленням, порушення виявили на 47 з 77 перевірених підприємств. Найбільш 
поширеними були: порушення за фізико-хімічними, мікробіологічними, 
органолептичними показниками та порушення правил маркування. За результатами 
державного нагляду на 13 підприємствах заборонили реалізацію 29 партій продукції, на 13 
підприємствах заборонили реалізацію всієї продукції 19 видів. За реалізацію неякісної 
продукції видали 44 постанови про накладання штрафів на загальну суму 84 тис. 091 грн. 
 
УНІАН, 10.11.2009
 

 Ринкова інфраструктура 
 

АНОНС 
 
26 листопада 2009 року Проект Європейського Союзу «Виконання Україною зобов'язань 
щодо членства в COT та реалізації європейської політики добросусідства в сільському 
секторі», що реалізується в Україні за сприяння Міністерства аграрної політики України, 
проводитиме круглий стіл на тему: «Роль та місце професійних сільськогосподарських 
об'єднань та громадських організацій у розвитку аграрних ринків і ринкової 
інфраструктури в аграрному секторі». 
Круглий стіл проводиться в рамках реалізації завдань компонента 3 Проекту - «Розвиток 
ринкової інфраструктури», у частині надання технічної допомоги в розвитку професійних 
сільськогосподарських організацій із метою підвищення їх можливостей і потенціалу 
щодо ефективного надання членам послуг із ринкової підтримки. До розгляду 
пропонуються питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку професійних 
об'єднань та громадських організацій в аграрній сфері. 
 
АНОНС 
 
10 грудня 2009 року Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) проводитиме  
конференцію "Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2010 року". Конференція має на 
меті створити комплексне уявлення про перспективи роботи аграрних компаній в 2010 
році, починаючи від кон’юнктури ринків аграрної продукції й сировини і закінчуючи 
державною підтримкою та технологічними аспектами виробництва сільгосппродукції. 
Конференція відбуватиметься за підтримки Міністерства аграрної політики України. В ній 
братимуть участь передові компанії АПК України, зокрема, "Укррос", "Індустріальна 
молочна компанія", Агрокомплекс "Зелена долина", ДП "Мілкіленд Україна", ЗАТ 
"Рамбурс", "Агросолюшнс", "Агротон" та інші.   



 
http://agribusiness.kiev.ua/ 
Земельний ринок в Україні може з'явитися не раніше 2014 р. Про це заявив старший 
аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук на круглому столі 
«Агропромисловий комплекс України - конкурентоздатна галузь економіки», який відбувся 
5 листопада в прес-центрі РБК-Україна в рамках спільного проекту інвестиційної компанії 
Phoenix Capital і інформаційного агентства РБК-Україна "Економічний Радник". 
«Поки орендні ставки в країні на рівні $30 за 1 га, введення ринку землі може привести до 
масового розпродажу ресурсу, умовно по $200 за 1 га. Тому держава повинна встановити 
мінімальну ціну як на оренду, так і продаж землі. Інакше земля скуповуватиметься 
банками за безцінь і стане предметом подальших спекуляцій», - сказав А.Нестерук.  
При цьому він підкреслив, що введення земельного ринку в Україні - це, швидше, 
політичне, ніж економічне питання. 
 
http://economics.unian.net/, 06.11.2009 
Закупівельні ціни на живу велику рогату худобу й свиней у більшості регіонів України на 
початку листопада знизилися, тоді як вартість птиці залишалася незмінною, повідомляє 
Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ). Найпомітніше подешевшали бички вищих 
вагових кондицій - на 0,4-0,5 грн./кг, в середньому до 10,9 грн./кг (у живій вазі).  
Ціни на свинину знизилися на 0,5-0,8 грн./кг живої ваги, до середньої ціни по країні - 17 
грн./кг.  
На думку експертів УКАБ, така ситуація пов'язана, перш за все, із сезонним збільшенням 
пропозиції худоби на забій при стабільних обсягах імпорту, а також зі скороченням 
споживчого попиту.  
 
АПК-ІНФОРМ, 09.11.2009 

 
 Сільський розвиток 

 
Розвиток аграрного сектора України залежить від того, яка форма господарювання буде 
визначена державою як пріоритетна. Про це заявив голова комітету ВР з питань аграрної 
політики і земельних відносин Микола Присяжнюк на круглому столі «Агропромисловий 
комплекс України - конкурентоспроможна галузь економіки», який відбувся в прес-центрі 
РБК-Україна в рамках спільного проекту інвестиційної компанії Phoenix Capital та 
інформаційного агентства РБК-Україна "Економічний Радник".  
«Держава повинна чітко сказати, яка форма господарювання на землі перспективна: 
фермерство, приватний сектор або індустріальні форми. Або поєднання всіх форм, у 
залежності від галузі», - сказав М.Присяжнюк. На його думку, яке б рішення не було 
ухвалене, приватний сектор не можна залишати поза кадром, оскільки від його розвитку 
залежить життєздатність села. «У нас щороку з карти країни пропадає по декілька десятків 
сіл. При цьому жодна країна світу не може сказати, що в її сільській місцевості проживає 
до 33% населення. І наше завдання - зберегти цей потенціал», - підкреслив голова 
профільного парламентського комітету. На думку виступаючого, не меншу увагу потрібно 
приділяти розвитку аграрної науки, інтеграції аграрної науки та виробництва, збільшенню 
ролі сільрад у вирішенні бюджетних і земельних питань. 
 
РБК-Украина, 05.11.2009 
Верховна Рада України направила на друге читання законопроект №4563 "Про внесення 
змін до деяких законів України з питань діяльності неприбуткових організацій". У 
законопроекті шляхом внесення змін до законів "Про оподаткування прибутку 
підприємств", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про фермерське господарство" 
пропонується  сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи  визначати як неприбуткові 
організації, і передбачити певні заходи щодо їхньої державної підтримки. 
 



РБК-Україна, 05.11.2009 
Верховна Рада України ухвалила закон №4430 "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України" (про спрощення порядку набуття прав на землю). Законом спрощується 
порядок набуття фізичними і юридичними особами права власності й користування на 
земельні ділянки із земель державної й комунальної власності, а також розширюються 
права землевласників і землекористувачів у частині користування. 
Зокрема, передбачено, що "напрями використання земельної ділянки в межах певної 
категорії земель (окрім земель сільськогосподарського призначення і земель оборони) 
визначатимуться їх власником або користувачем самостійно в межах вимог, які 
встановлені законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної 
документації і документації землеустрою". 
 
РБК-Україна, 05.11.2009 
 


