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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 
26 листопада – 2 грудня 2009 року 

 
 СОТ та політика добросусідства 

 
З  30 листопада по 2 грудня у Женеві (Швейцарія) працюватиме Сьома конференція 
міністрів СОТ: «Світова організація торгівлі, багатостороння торговельна система та 
поточне глобальне економічне середовище». У складі делегації України на чолі із 
заступником Міністра економіки Валерієм Пятницьким бере участь заступник Міністра 
аграрної політики України Валентина Завалевська. Члени делегації України обговорять 
діяльність та функціонування багатосторонньої торговельної системи під час пленарного 
засідання «Огляд діяльності Світової організації торгівлі»; визначаться з місцем і датою 
наступної Восьмої конференції; візьмуть участь у процедурі обрання службовців; 
зустрінуться зі членами Кернської групи стосовно отримання Україною статусу 
спостерігача та набуття офіційного членства в Групі; проведуть двосторонні переговори з 
делегаціями країн, які подали заявку про вступ до СОТ; матимуть зустріч із делегаціями 
країн-членів СОТ, які нещодавно приєднались з метою обговорення поточного стану 
переговорів Доха-раунду тощо. 
Сьома Конференція міністрів СОТ передбачає участь представників від 153 країн-членів 
СОТ, а також урядів країн і міжнародних організацій, що мають статус спостерігача в СОТ. 
 
Прес-служба МінАП, 30.11.2009 
Перший раунд переговорів між Україною й Канадою щодо підготовки Угоди про вільну 
торгівлю планується провести в лютому 2010 р. Про це повідомив заступник Міністра 
економіки України Валерій Пятницький. Він відзначив, що така домовленість була 
досягнута минулого тижня в Оттаві в ході консультацій делегації Міністерства економіки 
України й Міністерства міжнародної торгівлі Канади.  
Як повідомлялося, переговори про можливість підписання Угоди про вільну торгівлю 
Україна й Канада почали наприкінці вересня 2009 р. у ході візиту в Україну Міністра 
міжнародної торгівлі Канади Стоквелла Дэя. Тоді ж Прем'єр-міністр України Юлія 
Тимошенко заявила, що після підписання міжурядової угоди про створення зони вільної 
торгівлі економічне співробітництво України й Канади стане більше ефективним.  
Договір про вільну торгівлю з Україною може надалі сприяти формуванню нових ринків 
для канадського експорту в діапазоні від машин, устаткування й фармацевтичних товарів 
до сільськогосподарської продукції й морепродуктів. 
 
УНІАН, 30.11.2009 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення до України птиці, 
сировини і продуктів із неї з Кот-Д'Івуара, а також дрібної і великої рогатої худоби, диких 



жуйних тварин і репродуктивного матеріалу від них із Марокко, Тунісу й Ізраїлю. Про це 
повідомила 26 листопада прес-служба Держкомветмедицини України. Як відмічено в 
повідомленні, заборона ввезення птиці з Кот-Д'Івуара пов'язана з офіційним 
повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про зареєстроване в Кот-Д'Івуарі 
захворювання птиці високопатогенним грипом. 
У той же час, заборона ввезення худоби з Марокко, Тунісу й Ізраїлю пов'язана з 
повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про захворювання тварин блутангом на 
територіях зазначених країн. 
 
АПК-ІНФОРМ, 27.11.2009 

Протягом 2009 року в системі Держспоживстандарту України було відкрито 9 
лабораторій генетично-молекулярних випробувань генномодифікованих організмів 
(ГМО) у харчових продуктах і сільськогосподарській сировині. Про це повідомляє 
Держспоживстандарт. 

Так, з початку поточного року в Україні почали роботу лабораторії з виявлення ГМО на 
базі дослідних центрів державних підприємств зі стандартизації та метрології в Луцьку, 
Кривому Розі, Луганську, Житомирі, Сімферополі, Харкові, Білій Церкві, Івано-
Франківську та Дніпропетровську. Крім того, з 2007 року аналогічна лабораторія діє в ДП 
"Укрметртестстандарт" (Київ) і з 2008 року в ДП "Вінницястандартметрологія" 
(Вінниця).  
 
http://biz.liga.net/, 01.12.2009

Протягом жовтня-листопада поточного року фахівці ДП «Волиньстандартметрологія» 
виявили генетичномодифіковані організми, вміст яких перевищував 0,9 %, в 3,3 % 
перевіреної харчової продукції. Фахівці проводили моніторинг харчової продукції щодо 
вмісту ГМО в 120 зразках харчової продукції різних виробників. Серед продуктів, що 
перевірялися, були ковбасні й молочні вироби, м'ясні напівфабрикати, рибна продукція, 
консервовані продукти тощо. 
 
Джерело: Державний комітет з питань технічного регулювання 
та споживчої політики, 30.11.2009 
 

 Ринкова інфраструктура 
 

За підрахунками Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Україна 
спроможна збільшити в 2 рази виробництво основної сільгосппродукції без шкоди для 
навколишнього середовища. Про це повідомив на засіданні "круглого столу" директор з 
агробізнесу ЄБРР Жиль Меттетал, передає кореспондент РБК-Україна. "Україна разом із 
півднем Росії й Казахстаном займає 12% світових площ сільгоспземель, причому високої 
якості. Проте виробництво зернових у цих регіонах складає лише 6% світового 
виробництва, а м'яса - 3%. Тому, прогнози дуже оптимістичні", - сказав Ж.Меттетал. 

Як зазначив представник ЄБРР, дана галузь дуже приваблює міжнародний бізнес, адже за 
його словами, Україна займає третє місце у світі з експорту зерна після США і ЄС. 
"Проте я особисто знаю, що представники багатьох компаній вирішили почекати із 
вкладенням капіталу в український АПК через численні проблеми. Найголовніше - це 
відшкодування ПДВ, а також неврегульоване питання приватної власності на землю" - 
зазначив представник ЄБРР. 

РБК-Україна, 01.12.2009 

Прем'єр України Ю. Тимошенко виступає за якнайшвидше створення в країні Аграрного 
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банку для поліпшення ситуації із кредитуванням підприємств агропромислового 
комплексу. "Я переконана, що з першого кварталу 2010 року ми будемо ініціювати 
створення спеціального Аграрного банку, що дасть можливість побудувати правильну 
державну політику", - сказала Глава Уряду на урочистих зборах до Дня працівника 
сільського господарства. "Ми забезпечимо ліквідність цього банку й, як слідство, 
кредитування не по залишковому принципу, а по технологічних можливостях і потребам 
сільгоспвиробництва", - додала Ю. Тимошенко. 
 
Інтерфакс-Україна, 26.11.2009 
Набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України №1211 від 4.11.09 "Про внесення 
змін у порядок використання в 2009 р. коштів стабілізаційного фонду для здешевлення 
кредитів, фінансування інвестиційних проектів і підтримки окремих проектів в 
агропромисловому комплексі". Про це 25 листопада 2009 р. повідомила прес-служба 
Міністерства юстиції. 

АПК-Інформ, 26.11.2009 

Через низьку пропозицію молока й цукру, ціни на цю продукцію можуть зрости. Про це 
повідомив РБК-Україна президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс 
Ліссітса. "Ситуація в молочному секторі дуже складна. Ми навіть стали імпортувати 
молоко з Білорусі, чого раніше не було", - зазначив він. За його словами, поголів'я 
молочної рогатої худоби скорочується, тоді як селяни не хочуть продавати молоко в 
умовах низьких закупівельних цін. 

У той же час, за його словами, дані Держкомстату, по перехідних запасах цукру, не 
відповідають реальності. "Перехідних запасів у балансі, немає. І це не може не 
позначитися на цінах", - сказав він. 
 
РБК-Украина, 26.11.2009 

 
 Сільський розвиток 

 
З 1 грудня 2009 року, Львівський національний академічний театр опери та балету імені 
Соломії Крушельницької безплатно відвідуватимуть діти із сіл усіх районів Львівщини. 
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, театр опери та балету спільно з 
управлінням у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА на виконання розпорядження 
голови обласної державної адміністрації «Про заходи щодо підтримки сільської молоді у 
Львівський області на 2009-2010 роки», розпочали благодійну акцію щодо залучення дітей 
та молоді пільгових категорій із сільської місцевості до надбання культурно-мистецької 
спадщини. 

«1 грудня театр опери та балету відвідають 30 дітей із Жовківського району Львівщини, у 
подальшому планується, що протягом 2010 року театр зможуть безкоштовно відвідати 
діти зі всіх районів Львівської області», - зазначається в повідомленні прес-служби. 
 
http://www.unian.net/, 01.12.2009
Відбулися чергові збори учасників кластеру «Натуральне молоко», на яких були 
презентовані результати бенчмаркінгового дослідження, проведеного об’єднанням 
“Європейські виробники молока” (EDF) в 2009 році. Презентацію провела експерт з 
аграрних ринків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Інна Ільєнко. 
Програма міжнародного бенчмаркінгу, яка реалізується в Україні асоціацією 
«Український клуб аграрного бізнесу», дозволяє проаналізувати конкурентоспроможність 
підприємств молочної галузі в порівнянні з іншими учасниками європейського та 
вітчизняного ринків аграрної продукції. Результати дослідження, свідчать, зокрема, про 
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те, що проблемними питаннями для українських виробників молока є висока частка 
витрат на оплату праці в загальній структурі собівартості, низький рівень продуктивності 
праці та продуктивності угідь, котрі використовуються для виробництва кормів.  
Водночас, українським тваринникам вдається підтримувати рівень витрат нижче точки 
беззбитковості молочного виробництва, що свідчить про суттєвий потенціал розвитку 
молочної галузі. Інна Іллєнко також відзначила, що згідно статистичної інформації, 60% 
відсотків українського молока ґатунку «екстра» виробляється в Рівненській області.  
   
Довідка: Кластер «Натуральне молоко», створений  за ініціативою компанії 
«Укрмілкінвест», є формою консультаційної, організаційної та інформаційної взаємодії  
виробників сирого натурального молока, організацій  інфраструктури ринку молочної 
продукції та об'єднує сільськогосподарські підприємства Рівненської, Тернопільської та 
Львівської областей.  
 
Укрмілкінвест, 30.11.2009 
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