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 СОТ та політика добросусідства 

 
25 листопада в Брюсселі відбудеться 14-й раунд переговорів між Україною і Європейським 
Союзом щодо заключення Угоди про асоціацію. Як передає кореспондент УНІАН, про це 
повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Валерій 
Джигун на брифінгу. За його словами, у ході пленарного засідання сторони продовжать 
обговорення окремих розділів угоди. Крім того, сторони розглянуть «третій спільний звіт 
про прогрес у переговорах щодо Угоди про асоціацію», що буде представлений на 13-му 
самміті “Україна-ЄС” 4 грудня цього року в Києві. 
 

http://economics.unian.net/, 23.11.2009
Міністерство закордонних справ України вітає набрання чинності нового практичного 
інструмента відносин Україна-ЄС «Порядок денний асоціації Україна-ЄС» (ПДА). Як 
передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу керівник прес-служби МЗС 
України Валерій Джигун. За його словами, Порядок денний асоціації принципово 
відрізняється від Плану дій Україна-ЄС, що утратив чинність у березні 2009 року. На 
відміну від цього плану, реалізація ПДА буде здійснюватися на принципах спільної 
відповідальності за кінцевий результат.  
«Практична реалізація Порядку денного асоціації вже сьогодні починає забезпечувати 
якісну зміну відносин між Україною і ЄС, їхній перехід від партнерства й співробітництва 
до політичної асоціації й економічної інтеграції», - сказав В.Джигун. За його словами, 
реалізація ПДА дозволить Україні фактично почати виконання вже погоджених положень 
майбутньої Угоди про асоціацію між Україною і ЄС ще до її заключення. Керівник прес-
служби відзначив, що українська сторона призиває Європейський Союз невідкладно 
перейти до спільної реалізації завдань, окреслених у ПДА, який офіційно схвалений 
сторонами 20 листопада цього року шляхом обміну відповідними нотами. 
 
http://economics.unian.net/, 23.11.2009 
За сприяння Європейського Союзу, Республіки Кіпр і Республіки Болгарія в Києві 
відбулася конференція «EU Cheese Please», присвячена європейським сортам сиру. Ця 
подія є частиною масштабного міжнародного проекту з інформування та просування 
європейських сортів сиру. Гостям і запрошеним розповіли про існуючі інформаційні та 
рекламні програми 5 популярних європейських сирів. Обговорено й низку питань, 
пов’язаних із молочною галуззю України, Кіпру та Болгарії. Представники країн 
торкнулися таких актуальних і важливих тем, як європейські стандарти якості, безпека та 
якість продуктів харчування, збір і переробка молока, технологія й виробництво сирів, 
імпорт і транспортування цієї продукції.  
 
http://a7d.com.ua/, 23.11.2009 

http://a7d.com.ua/


 
 Безпека харчових продуктів 

 
Кабінет Міністрів України затвердив тарифи на проведення державної експертизи 
генетично модифікованих організмів. Таке рішення було прийняте 18 листопада 2009 р. на 
засідання КМУ, повідомив Міністр аграрної політики України Ю. Мельник, передає ІА 
"РБК-Україна". Він уточнив, що проведення державної експертизи необхідне для 
реєстрації ГМО у відкритій системі даних. "Ми вирішили встановити ці тарифи на рівні 
діючих для реєстрації нових сортів рослин, тому що по суті - це ідентичний процес", - 
сказав Ю. Мельник.  
 
ПроАгро, 19.11.2009 
З метою недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію 
України підрозділами ветеринарної міліції із проведення карантинних ветеринарних 
заходів при МВС України з початку 2009 р. перевірено більше 30 тис. суб'єктів 
господарювання, діяльність яких пов'язана з вирощуванням, переробкою свиней і 
реалізацією продукції зі свинини. Про це повідомила прес-служба Держкомветмедицини.  
Окрім цього, працівниками регіональних служб державного ветеринарно-санітарного 
контролю й нагляду на державному кордоні й транспорті з початку 2009 р. вилучені 
(знищені) або повернені продукти тваринного походження: з Російської Федерації – 5,809 
тис. кг, Республіки Грузія - 192 кг, Азербайджану й Республіки Вірменії - 125 кг і 170 кг 
відповідно. 
 
АПК-ІНФОРМ, 20.11.2009 
Згідно офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро, зареєстровано 
захворювання свиней на грип A H1N1 (2009) на адміністративній території Королівства 
Норвегії (NORD-TRONDELAG). Тому тимчасово забороняється ввезення в Україну з 
Норвегії свиней, продуктів та сировини з них (лист № 15-3-1-18/7198 від 23.11.09р.).  
Ввіз інших сільгосппродуктів та сировини із цієї країни повинен здійснюватись згідно 
ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного 
контролю та нагляду.  
 
http://www.vet.gov.ua/, 23.11.2009 
 

 Ринкова інфраструктура 
 

Як показують дані опитування сільгоспвиробників України щодо їхніх інвестиційних 
планів, яке проводиться "АПК-Інформ" двічі на рік, більша частина аграріїв, плануючи 
інвестиції в техніку на 2010 рік, має намір її купувати переважно за власні кошти. Основна 
причина такого рішення, це обмежений доступ до банківських кредитів, а також 
відсутність фінансової підтримки з боку держави.  
 
АПК-Інформ, 23.11.2009 
Ціни на молоко в Україні протягом листопада-грудня 2009 р. виростуть мінімум на 15%. 
Такий прогноз озвучують найбільші учасники ринку, повідомляє прес-служба групи 
компаній "Агрополіс". За словами директора департаменту торгівлі й виробництва групи 
компаній "Агрополіс" Віктора Смірнова, сьогодні йде тенденція підвищення ціни на 
молоко й, відповідно, собівартість готової молокопродукції зростає. "Але окрім 
збільшення вартості ми, виробники, уже реально відчуваємо дефіцит якісної сировини", - 
відзначив він. 
За даними Державного комітету статистики України, виробництво молока в країні з 
кожним роком зменшується орієнтовно на 1 тис. т. За 10 місяців 2009 р. зменшення 
виробництва молока порівняно з аналогічним періодом 2008 р. зафіксовано в 18 регіонах 

http://www.rbc.ua/
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України. Максимальний спад виробництва зафіксований у Київській області (на 7%), у 
Дніпропетровській і Львівській областях (на 6%), у Чернівецькій області (на 5%). 
Причиною даної тенденції експерти називають як загальне скорочення виробництва 
молока, так і зменшення поголів'я корів. 
 
РБК-Украина, 24.11.2009 
Обсяг реалізації худоби й птиці на забій у жовтні у всіх категоріях господарств України 
збільшився на 6,4% порівняно з попереднім місяцем і склав 233 тис. тонн. За даними 
Держкомстату, приріст виробництва реалізації порівняно з вереснем відбувся за рахунок 
господарств населення. Для даної категорії він склав 21,7% - до 113,2 тис. тонн. У 
сільгосппідприємствах, навпаки, відбувалося скорочення реалізації худоби й птиці на забій 
– на 4,9%, до 119,8 тис. тонн. 
Проте, порівняно з жовтнем 2008 р. спостерігалося зменшення обсягів реалізації худоби й 
птиці на забій на 2,8%.  
 
АПК-ІНФОРМ, 24.11.2009 
АНОНС 
1 грудня відбудеться круглий стіл для аналітиків зернового ринку України. Інвестиційний 
центр Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO/TCI) і Європейський 
банк реконструкції і розвитку спільно з Українською аграрною конфедерацією (УАК), 
Українською зерновою асоціацією (УЗА) і інформаційним агентством «АПК-ІНФОРМ» 
проводять круглий стіл по обговоренню методики складання прогнозних балансів попиту і 
пропозиції зернових культур в Україні, яка розроблена українськими фахівцями в рамках 
партнерської програми ООН (FAO/TCI) і ЄБРР.  
У роботі круглого столу візьмуть участь Міністр аграрної політики України Юрій 
Мельник, директор по агробізнесу ЄБРР Жиль Мететал, фахівці FAO, народні депутати 
України - члени Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин, фахівці 
Міністерства економіки України, Держкомстату України, УЗА, УАК, аналітики провідних 
торгових, виробничих і консалтингових компаній і інших профільних організацій.  
 
АПК-ІНФОРМ, 24.11.2009 

 
 Сільський розвиток 

 
АНОНС 
25 листопада 2009 року в Міжнародному центрі культури і мистецтв «Жовтневий палац» 
відбудуться урочисті збори з нагоди Дня працівників сільського господарства (у зв’язку з 
епідемією грипу були перенесені з 12 листопада на 25-е). 
До Києва приїдуть відомі аграрії, керівники й рядові спеціалісти сільгосппідприємств, 
фермери, Герої України. В урочистостях візьмуть участь і  представники аграрних 
галузевих асоціацій, народні депутати, урядовці. Зі святом аграріїв привітає й вручить 
державні нагороди Президент України Віктор Ющенко.  
 
Прес-служба Мінагрополітики. 
Виконання робіт із безоплатної видачі державних актів на землю відтепер буде моніторити 
автоматизована система. З метою забезпечення контролю за ходом виконання завдань, 
визначених постановою Кабінету Міністрів України №844, розроблено автоматизовану 
систему моніторингу видачі державних актів. Це система ведення єдиної бази даних 
обліку заяв та укладених договорів на розроблення технічної документації та на 
реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку. Вона дозволяє в 
режимі реального часу відслідковувати всі стадії виконання спрощеної процедури: від 
подання громадянином заяви до отримання державного акта. Система була апробована в 
трьох областях України.  



Наказом Держкомзему від 20 листопада 2009 року №603 затверджено Регламент 
підключення територіальних органів Держкомзему та структурних підрозділів Центру 
державного земельного кадастру (ДЗК) до системи моніторингу. Таким чином, реалізовані 
в системі технічні рішення дозволять територіальним Держкомзему та Центру ДЗК 
функціонувати в єдиному інформаційному просторі. 
 
Державний комітет України із земельних ресурсів, 24.11.2009 
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