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 СОТ та політика добросусідства 

 
7-11 грудня в Києві проходить черговий дев’ятий раунд офіційних переговорів щодо 
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Делегацію від Міністерства аграрної 
політики України на переговорах очолює заступник Міністра Валентина Завалевська. 
Протягом п’яти днів переговорів у межах робочих груп відбуватиметься обговорення 
питань торговельного захисту, торгівлі послугами, торговельних відносин в енергетичній 
сфері, державних закупівель, тарифної пропозиції, конкуренції, митних питань та протидії 
шахрайству, врегулювання суперечок тощо. 
 
Прес-служба МінАП, 08.12.2009 
Міністри - учасники регіональної конференції ООН  прийняли декларацію, що встановлює 
орієнтири в боротьбі із соціальними наслідками економічної кризи. Декларація була 
прийнята в ході Конференції ООН на рівні міністрів, організованої чотирма установами 
ООН (Міжнародна організація праці, Дитячий фонд, Продовольча та сільськогосподарська 
організація і Програма розвитку) 7-8 грудня в м. Алмати за підтримки Уряду Казахстану. 
У конференції взяли участь міністри праці й соціального захисту, високопоставлені 
представники міністерств праці й соціального захисту Вірменії, Азербайджану, Білорусі, 
Грузії, Казахстану, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, 
Таджикистану, Туреччини й України, а також представники системи ООН, міжнародних і 
регіональних фінансових інститутів, агентств двостороннього співробітництва,  
міжнародних організацій працівників і роботодавців, громадянського суспільства й 
наукових кіл регіону.  
 
У Декларації сформульовані завдання, що стоять перед країнами регіону, зокрема:  

• прискорений розвиток сільського господарства за рахунок росту інвестицій у 
технології збору й збереження врожаю, удосконалення ринкових механізмів з 
метою інтеграції у світові товарні ринки, зменшення ризиків, що впливають на 
сільських виробників, і впровадження засобів стійкого управління. 

Виступаючи від імені ООН Помічник Генерального секретаря і директор Регіонального 
бюро ПРООН по країнах Європи й СНД Кору Удовички підтвердила готовність агентств 
системи ООН підтримати уряди в боротьбі із соціальними наслідками кризи, в оцінці цих 
наслідків, у виявленні соціальних груп, що піддаються найбільшому ризику, а також у 
моніторингу ефективності прийнятих заходів у соціальній, трудовій і аграрній сфері: «Ми 
готові надати платформу для продовження діалогу на регіональному рівні з питань 
розвитку зайнятості, соціального захисту й продовольчої безпеки для того, щоб розвивати 
спільні ініціативи, початок яким було покладено тут, в Алмати».  
 
Департамент зовнішньоекономічного співробітництва МАП, 09.12.09 



Україна вирішила приєднатися до Кернської групи, у яку входять країни-члени Світової 
організації торгівлі (СОТ), що лобіюють зниження мит на аграрну продукцію й об'єму 
держпідтримки агросектора в розвинених країнах. За інформацією прес-служби 
Мінагрополітики, делегація України на VII міністерській конференції СОТ, що проходила 
з 30 листопада по 2 грудня 2009 р. у Женеві, поставила завдання провести переговори про 
надання країні статусу спостерігача й отримання офіційного членства в Кернській групі.  
Кернську групу (Cairns Group) створили в 1986 р. країни-члени СОТ із великою часткою 
аграрного експорту.  
 
BIZ.liga.net, 04.12.2009 
Аграрна палата України спільно з Мінагрополітики ініціює створення в рамках СНД 
громадського об'єднання з питань АПК. Про це кореспонденту УКРІНФОРМу повідомив 
президент АПУ Дмитро Березовський. "Аграрна палата України виступила з ініціативою в 
Мінагрополітики України про створення при Міжурядовій ради країн СНД з питань АПК 
Ради громадських і професійних організацій аграрного сектору і сільських територій", - 
сказав президент АПУ Дмитро Березовський.  
За його словами, створення ради дозволить краще організувати роботу, сформувати процес 
ініціативи з координації діяльності та співпраці. Подібний орган у рамках СНД міг би 
втілити кращі напрацювання в ЄС, зокрема, європейський досвід роботи таких 
організацій, як COPA-COGECA. "Оскільки інтеграційні процеси історично й ментально 
складалися на просторі СНД тривалий період, то орган, який би діяв у тісній взаємодії з 
Міжурядовою радою з питань АПК, може стати ефективним у подальшій інтеграції в 
рамках країн Співдружності, зокрема, у частині АПК і продовольчої безпеки", - відзначив 
Д.Березовський.  
 
Укрінформ, 07.12.2009 
Україна прагне завершити переговори з Євросоюзом про зону вільної торгівлі до вересня 
2010 р. Про це сказав Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. За словами 
Міністра, Угода про асоціацію між Україною і ЄС "вже готова на 90% і залишився один 
документ, це зона вільної торгівлі". "Дана угода не погоджена, але ми взяли на себе 
зобов'язання, що на протязі восьми місяців позиції будуть погоджені", - сказав він.  
 
Інтерфакс-Україна, 08.12.2009 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро на території 
Королівства Іспанія зареєстровано захворювання птиці на хворобу Ньюкасла. Враховуючи 
вищезазначене, забороняється ввезення в Україну з Іспанії птиці, продукції та сировини з 
неї. Ввезення з Королівства Іспанії інших вантажів, підконтрольних державній службі 
ветеринарної медицини, повинно здійснюватись згідно з ветеринарними вимогами щодо 
імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  
 
http://www.vet.gov.ua/, 02.12.2009 
Держспоживстандартом України розроблено проект наказу "Про затвердження Порядку 
перевірки інформації щодо відсутності ГМО або напису "Без ГМО", зазначеної в 
етикетуванні харчових продуктів та сільськогосподарської продукції". Зазначений проект 
розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 468 
"Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично 
модифіковані організми або вироблені з використанням та вводяться в обіг". Проектом 
передбачається встановлення основних вимог до проведення перевірки достовірності 
інформації, зазначеної в етикетуванні харчових продуктів та сільськогосппродукції.  
 
http://www.dssu.gov.ua/ 



Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до Закону "Про 
молоко і молочні продукти" (щодо відповідності якості і безпеки молочних продуктів 
показникам, встановленим законодавством і стандартами України). Про це повідомило 
інформаційне управління Верховної Ради України.  
Згідно повідомленню, законопроектом №0923 пропонується удосконалити положення 
закону, що діє, відносно якості й безпеки молочних продуктів. Зокрема, уточнюються 
терміни "молочна сировина", "молочні продукти", "традиційні молочні продукти", 
"упаковка", що "переробляє підприємство" тощо. У проекті також конкретизуються 
вимоги до показників якості й безпеки молока, молочної сировини й молочних продуктів. 
Згідно проекту, "традиційні молочні продукти – це масло, сирі, ряжанка, кисле молоко, 
ацидофілін, сметана, сир, кефір, які виробляють із молочної сировини по встановленним 
технологіям із застосуванням заквасок молочнокислих бактерій, кефір – із застосуванням 
заквасок на грибках кефірів".  
Передбачено також, що молоко, молочна сировина й молочні продукти, які виробляють в 
Україні й ввозяться на митну територію України, повинні відповідати показникам безпеки 
і якості, встановленим нормативно-правовими актами України. Законопроектом 
пропонується встановити, що "при виробництві традиційних молочних продуктів 
забороняється використовувати жири й білки немолочного походження, а також будь-які 
стабілізатори й консерванти".  
 
АПК-ІНФОРМ, 07.12.2009 
 

 Ринкова інфраструктура 
 

У Міністерстві аграрної політики України під головуванням першого заступника Міністра 
Юрія Лузана відбулося чергове засідання комісії з питань надання державної підтримки 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам .  
Заступник Міністра аграрної політики Роман Шмідт, члени комісії, представники 
регіональних комісій і сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів обговорили 
результати проведення конкурсного відбору кооперативів, затвердили результати конкурсів 
і визначили граничний розмір державної фінансової підтримки для кооперативів. 
У рамках виконання Державної цільової економічної програми підтримки розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року урядовими 
нормативними актами для їх державної підтримки на безповоротній основі передбачено 90 
млн. гривень. На сьогодні 128 сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 
виділено 35 млн. грн.  
Протягом жовтня–листопада поточного року відбулося 7 засідань комісії, на яких 
розглянуті та погоджені пропозиції 24 регіональних комісій із проведення конкурсного 
відбору та визначення граничного розміру державної фінансової підтримки для 87 
кооперативів. На підставі результатів регіональних конкурсів та за результатами засідань 
комісії видано п’ять наказів міністерства, якими затверджено розподіл коштів державної 
допомоги для придбання цими кооперативами техніки та технологічного обладнання на 
суму 29,9 млн. грн., що становить 85,4%  від загального обсягу виділених коштів. 
 
Прес-служба Мінагрополітики, 07.12.2009  
Експорт української молочної й м'ясної продукції до Росії скоротиться щонайменше на 
40%. Так, у п'ятницю главою Росії була підписана доктрина, згідно з якою держава має 
намір обмежити імпорт продовольства на 10-15%. «Самозабезпечення Росії продуктами 
харчування має наблизитися до 100%», - сказано в документі. По зерну і картоплі ця 
цифра повинна становити 90%, по молоку та м'ясу - 85%. На думку українських аналітиків 
ринку, це в значній мірі вдарить по деяких галузях збуту України. Зокрема, це стосується 
виробників м'яса й молочної продукції. «Таке рішення східного сусіда приведе до великого 



удару по бізнесу. У першу чергу, це стосується виробників молочної й м'ясної продукції. 
Оскільки саме ці галузі спрямовані на експорт, в основному, у Росію. Так уже сьогодні 
можемо говорити, що обсяги експорту вітчизняної продукції скоротиться мінімум на 40-
45% », - коментує UBR Марія Колесник, керівник аналітичного відділу консалтингової 
компанії «ААА». Таким чином, Україна змушена буде шукати альтернативні ринки збуту 
або збільшувати обсяги поставок до країн СНД. «Для нас вигідно експортувати продукцію 
до Європи. Але, для цього українські виробники змушені будуть пройти додаткові 
перевірки на знак якості», - вважає Марія Колесник. 
 
UBR.ua, 07.12.2009 

 
 Сільський розвиток 

 
Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту 
прийняти в другому читанні і в цілому законопроект № 4563 "Про внесення змін до деяких 
законів України з питань діяльності неприбуткових організацій".  
Як повідомило інформаційне управління ВР, законопроектом пропонується внести зміни 
до законів "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про сільськогосподарську 
кооперацію", "Про фермерське господарство", визнавши сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи як неприбуткові організації, і передбачити певні заходи щодо їх 
державної підтримки.  
 
АПК-ІНФОРМ, 04.12.2009 
На місцевому рівні влади назріла зміна системи управління. Таку думку висловив Андрій 
Коваленко - Рокитнянський сільський голова (Київська область), заступник голови 
Асоціації сільських і селищних рад на прес-конференції в УКРІНФОРМі, передає 
кореспондент агентства. За словами А.Коваленка, на сьогодні в селах і селищах практично 
існує ще стара радянська система управління.  
"Змінилася лише вивіска, а сільські голови як були на побігеньках, так і лишилися, їх може 
вишикувати будь-хто на рівні району. Проблеми міста й села - на 90 відсотків зовсім різні. 
Наприклад, на території нашого селища половина підприємств, які тут знаходяться, не 
належать громаді", - сказав він. Заступник голови Асоціації сільських і селищних рад 
констатував, що нині територіальна громада не має достатньо ресурсів і можливостей для 
виконання своїх статутних повноважень. Лише цього року, зазначив він, "вперше нам дали 
можливість повірити в себе, сказати своє слово, нас почули на рівні центральних органів 
виконавчої влади, ми маємо можливість брати участь у засіданнях уряду".  
 
www.ukrinform.ua, 07.12.09 
 


