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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
12 - 18 листопада 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
У Женеві з 3 по 6 листопада проходив третій раунд переговорів про укладення Україною 
Угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ). Про це 
йдеться в повідомленні Міністерства економіки України. Згідно з повідомленням, 
делегації сторін за участю експертів Постійного представництва України при Відділенні 
ООН і інших міжнародних організаціях у Женеві продовжили узгодження розділів 
проекту Угоди про вільну торгівлю в рамках шести окремих робочих груп. Зазначається, 
що сторони досягли істотного прогресу по всіх напрямах переговорного процесу, 
особливо в робочих групах із питань торгівлі товарами, зокрема, сільськогосподарськими, 
доступу до ринку послуг. 
Сторони домовилися провести наступний раунд переговорів у лютому 2010 року в Києві. 
 
Довідка УНІАН.  
Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена в 1960 році за Стокгольмською 
конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія й Ліхтенштейн. Три 
країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу 
через Угоду про Європейський економічний простір, яка набула чинності в 1994 році. 
 
http://www.unian.net/, 14.11.09 
Президент України Віктор Ющенко відзначає, що результатом його візиту в Об'єднані 
Арабські Емірати (ОАЕ) будуть мільярдні спільні проекти двох країн. Як передає 
кореспондент УНІАН, про це Президент сказав в інтерв'ю журналістам, підсумовуючи 
свій дводенний візит у цю країну. Кажучи про конкретні домовленості, В.Ющенко 
відзначив, що ОАЕ хочуть працювати з Україною, у тому числі, і в сільськогосподарському 
секторі. Так, уже досягнута домовленість, що на території України ОАЕ освоюватимуть 
50-100 тис. га. В.Ющенко відмітив, що представники Еміратів зацікавлені не лише в 
спільному вирощуванні агрокультур, але й у спільних проектах  у тваринництві. При 
цьому В.Ющенко підкреслив, що для України дуже важливо знаходити нові ринки збуту 
своєї агропромислової продукції. 
 
 http://economics.unian.net/, 17.11.2009 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
У третьому кварталі 2009 року територіальні органи в справах захисту прав споживачів 
Держспоживстандарту України перевірили 73 тис. літрів соків та соковмісних напоїв на 
суму 351 тис. грн. Забраковано та знято з реалізації 28 тис. літрів на суму 138 тис. грн., що 
становить 38 % від перевіреної кількості. В основному, продукція була забракована та 



знята з реалізації через відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної 
інформації про товар (5% від забракованої та знятої з реалізації); відсутність номерів 
сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності в супровідних 
документах (31%); відсутність супровідних документів, у тому числі, і тих що 
підтверджують якість та безпеку (91%); реалізацію товарів зі строком придатності, який 
минув (1%). 
 
www.agroua.net, 12.11.2009 
Президент України Віктор Ющенко підписав закон про відтермінування до 1 січня 2015 
року заборони на реалізацію на агропродовольчих ринках продукції домашнього 
виробництва та подвірного забою. Раніше передбачалося, що заборона на продаж на 
ринках м’ясо-молочних продуктів власного виробництва почне діяти з 1 січня 2010 року. 
Ухвалення цього закону необхідно було для вступу України до Світової організації 
торгівлі. 
Кабінету міністрів доручено в тримісячний термін розробити й затвердити державну 
програму утворення 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://www.unian.net/, 13.11.09  
Протягом 2009 року Державна служба ветеринарної медицини України провела 
вибірковий розширений ветеринарно-санітарний контроль імпортної продукції 
тваринництва. За його результатами виявлено 47 випадків невідповідностей встановленим 
вимогам. В основному, ця продукція була вироблена підприємствами Федеративної 
Республіки Німеччини, Федеративної Республіки Бразилії, США, Королівства 
Нідерландів, Республіки Польщі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії, Королівства Данії, Австрійської Республіки, Соціалістичної Республіки В'єтнам 
та інших країн. 
Державна служба ветмедицини України проводить дослідження імпортованої 
тваринницької продукції лише в акредитованих за стандартами ISO 17025 державних 
лабораторіях. Акредитацію здійснено як Національним органом з акредитації, так і 
міжнародним (DAP Німеччина). 
 
Прес-служба МінАП, 13.11.2009 
Майже 90% українців проти ввезення в країну продуктів, що містять генетично 
модифіковані організми (ГМО). Про це свідчать результати телефонного опитування, 
проведеного Інститутом Горшеніна 13-15 листопада 2009 р. За результатами 
всеукраїнського дослідження експерти зробили такі висновки. Більшість українців (85,6%) 
знають, що таке продукти, які містять ГМО, і які можливі наслідки споживання таких 
продуктів. Не володіють такою інформацією лише 12,1% опитаних, а 2,3% - важко 
відповісти на це запитання. Переважна більшість громадян України (93,4%) переконана, 
що необхідно ввести обов`язкове маркірування на продуктах, що містять ГМО.  
Більшість українців (89,7%) вважають, що Верховній Раді варто ухвалити закон про 
заборону ввезення на територію України й виробництва продуктів, що містять ГМО. 
Більшість українців (74,7%) не стали б купувати продукти харчування, маркіровані як 
такі, що містять ГМО, навіть якщо вони будуть коштували дешевше від аналогічних без 
ГМО. Купували б продукти із ГМО в цьому разі 10,7% респондентів, а 14,6% - важко 
відповісти на це запитання. 
 
http://www.unian.net/, 17.11.2009 
 

 Ринкова інфраструктура 
 



Міністр аграрної політики Юрій Мельник вважає, що в 2010 р. частина вітчизняних 
цукрових заводів буде переорієнтована на виробництво біопалива. "На мою думку, в 2010 
році частина цукрових заводів переорієнтовуватиметься на виробництво біопалива з 
буряка або на виробництво інгредієнтів для сумішевих бензинів із вмістом біологічної 
складової", - повідомив Міністр. Він також відзначив, що вже існує декілька таких 
проектів, готовність яких складає 50-60%. Ю.Мельник вважає, що розвитку цього 
напрямку сприятиме набуття чинності з 1 січня 2010 р. положення закону про надання 
податкових преференцій виробникам біопалива. Документ дозволяє ввезення обладнання 
для виготовлення біопалива без сплати митного збору й ПДВ, а також звільняє виробників 
біопалива від сплати податку на прибуток на 5 років.  
 
Інтерфакс-Україна, 16.11.2009 
Міністр аграрної політики України Юрій Мельник сподівається, що Уряд підтримає ідею 
створення державного оператора на ринку зерна, що ініціюється Міністерством. "Ми над 
цим працюємо, підготували відповідний проект постанови Кабміну, який зараз 
узгоджується в міністерствах і відомствах. Але не сподіваємося на легке рішення, тому що 
доводиться стикатися з відомчими інтересами. Але ми розраховуємо на підтримку Уряду", 
- повідомив Міністр. Він упевнений, що створення єдиного державного зернотрейдера 
дозволить заощадити бюджетні кошти.  
 
Інтерфакс-Україна, 16.11.2009 
В Україні на 1 листопада поточного року поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) у всіх 
категоріях господарств скоротилося на 3,6% або на 200,8 тис. голів, в порівнянні з 1 
листопада 2008 р., - до 5 млн. 398,9 тис. голів. У господарствах населення на 1 листопада 
поточного року утримувалося 69,1% загальної чисельності великої рогатої худоби (у 2008 
р. – 68,3%), зокрема, корів 78,3% (78,4%). 
Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України. Також 
повідомляється, що поголів'я корів у всіх категоріях господарств на вказану дату 
скоротилося на 5,5% або на 165,4 тис. голів проти аналогічного торішнього показника - до 
2 млн. 827,3 тис. голів. 
 
http://economics.unian.net/, 17.11.2009 

 
 Сільський розвиток 

 
Верховна Рада скасувала Закон «Про Державний земельний кадастр». Як передає 
кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на засіданні Парламенту. Зокрема, цей, 
раніше ухвалений Закон «Про Державний земельний кадастр», Президент ветував та 
повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Профільний комітет, розглянувши 
відповідний документ, запропонував ухвалити закон у новій редакції із пропозиціями 
Президента. У той же час, цю пропозицію підтримали лише 162 народних депутата з 439, 
зареєстрованих у сесійній залі. У такому випадку закон вважається скасованим. 
 
http://economics.unian.net/, 17.11.2009 
Інформаційне управління Верховної Ради України повідомляє, що 17.11.2009 Верховна 
Рада України повторно ухвалила Закон "Про відчуження земельних ділянок приватної 
власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності" (№3682).  Законом 
визначаються правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних 
відносин, що виникають під час відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з 
мотивів суспільної необхідності. Відповідно до закону, "примусове відчуження земельних 
ділянок, інших об´єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у 
власності фізичних або юридичних осіб, може бути застосоване лише як виняток з мотивів 
суспільної необхідності за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості на 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34295
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34295
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=34295


підставі та в порядку, встановлених законом". 
Крім того, "викуп земельних ділянок для суспільних потреб, примусове відчуження 
земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюються як виняток з 
дотриманням вимог екологічної безпеки, із забезпеченням подальшого раціонального 
використання земельних ділянок, у разі якщо об´єкти, визначені у статтях 8 і 9 цього 
Закону, можна розмістити виключно на земельних ділянках, що відчужуються, або якщо 
розміщення таких об´єктів на інших земельних ділянках безпосередньо завдасть значних 
матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки відповідній 
територіальній громаді, суспільству або державі в цілому". 
 
www.myland.org.ua, 18.11.09 
 
 

http://www.myland.org.ua/

