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� СОТ та політика добросусідства 
 
Делегація України на чолі із заступником Міністра економіки  України В. Т. Пятницьким 
взяла участь у роботі Сьомої конференції міністрів СОТ на тему «Світова організація 
торгівлі, багатостороння торговельна система та поточне глобальне економічне 
середовище», яка проходила з  29 листопада по 3 грудня 2009 року у м. Женеві 
(Швейцарська Конфедерація). До складу української делегації входила заступник Міністра 
аграрної політики України В.О.Завалевська. Робота конференції проходила у форматі 
пленарних засідань, робочих сесій, двосторонніх переговорів та неформальних зустрічей, 
у тому числі, сесії за наступними напрямами: 
1)     «Огляд діяльності Світової організації торгівлі та програма переговорів Доха-раунд» 
У ході сесії відбулись дискусії щодо питань регіональних торговельних угод, програм 
технічної допомоги найменш розвинутим країнам та країнам, що розвиваються, 
переговорів  стосовно вступу нових країн до СОТ та поточного раунду переговорів «Доха-
розвиток». 
Зокрема, що стосується вступу нових країн до СОТ, то глава української делегації 
наголосив, що Україна буде проводити свої двосторонні переговори з метою отримати 
реально відчутний результат доступу на ринки, до яких вона має інтерес. 
2)     «Внесок СОТ  у відновлення, зростання і розвиток» 
Під час сесії було розглянуто питання щодо моніторингу заходів, які вживаються країнами 
для протидії наслідкам фінансової кризи. Було відзначено, що деякі країни у відповідь на 
кризу пішли шляхом подальшої лібералізації міжнародної торгівлі за рахунок зменшення 
рівня тарифних ставок. У своєму виступі В. Т. Пятницький, зокрема, зазначив, що Україна 
вважає, що торгівля повинна бути вільною, а заходи стимулювання економіки не повинні 
обмежувати торгівлю та викривлювати конкуренцію. 
Крім того, програма роботи делегації України включала інтенсивний графік двосторонніх 
зустрічей, зокрема, із країнами, що перебувають у процесі вступу до СОТ.  
 

http://minagro.gov.ua, 15.12.2009 
10-11 грудня українська делегація під головуванням заступника Міністра аграрної 
політики України Ярослава Гадзало взяла участь роботі 30-ї Сесії Міжнародної ради по 
зерну, що проходила у м. Лондон (Великобританія). 
Учасники форуму обговорили питання щодо перспектив розвитку ринку зерна в 2010 році, 
розглянули та узгодили пропозиції до Плану роботи на 2010-2011 роки. У рамках сесії 
фахівці України взяли участь у засіданні круглого столу, присвяченого впливу цін на 
зерно, на ціну хліба та інших продуктів харчування. 
 

Прес-служба МінАП, 10.12.2009 
 



� Безпека харчових продуктів 
 

АНОНС 
16 грудня відбудеться прес-конференція Голови Державного комітету ветеринарної 
медицини України П.І.Вербицького “Підсумки роботи служби ветеринарної медицини 
України у 2009 р. та завдання по забезпеченню продовольчої безпеки держави ” 
 

http://www.vet.gov.ua/, 14.12.2009 
9-10 грудня головні лікарі ветеринарної медицини підприємств із виробництва свинини 
обговорили в рамках Міжнародної науково-практичної конференції актуальні ветеринарні 
й зоотехнічні проблеми ведення промислового свинарства. У роботі конференції взяли 
участь заступник Міністра аграрної політики Анатолій Мирошніков, перший заступник 
Голови Держкомітету ветмедицини Володимир Горжеєв, головні ветлікарі й зоотехніки 
підприємств із виробництва свинини, представники міністерств і відомств, наукових 
установ,  експерти з Росії, Австрії, Іспанії, Бельгії та інших країн. 
Учасники форуму обговорили  актуальні аспекти  епізоотичного стану галузі свинарства, 
впровадження інноваційних підходів та технологій, розвитку програм біобезпеки в умовах 
сучасних свинокомплексів та інше. Закордонні експерти поділилися досвідом вирішення 
ветеринарних і зоотехнічних проблем у промисловому свинарстві своїх країн. 
 

http://www.vet.gov.ua/, 10.12.2009 
Від початку 2009 року Держспоживстандарт України затвердив 444 національні стандарти, 
гармонізовані з міжнародними та європейськими, та 5 змін, гармонізованих з 
європейськими. Про це сказала Голова Держспоживстандарту України Лариса Лосюк під 
час розширеного засідання Колегії Комітету. Загалом, станом на 01.12.2009 в Україні були 
чинними 5998 національних стандартів, гармонізованих із міжнародними та 
європейськими. «Головні зусилля Держспоживстандарту було сконцентровано на 
реалізацію Державної програми стандартизації на 2006 – 2010 роки та Програми 
перегляду міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, – зазначила 
Лариса Лосюк. – Пріоритет надавався розробленню національних стандартів, 
гармонізованих із міжнародними та європейськими. Ці роботи виконували 154 українські 
технічні комітети стандартизації». 
 

www.agroua.net, 15.12.2009 
 

� Ринкова інфраструктура 
 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) має намір у 2009/10 МР вкласти в аграрні 
проекти України $60 млн. Про це повідомив радник з інвестицій відділу агробізнесу 
представництва МФК в Україні Вадим Кодрян, повідомляє АПК-Інформ.  
"Ми також готові увійти до акціонерного капіталу компаній, проте за умови, що інші 
акціонери ділитимуть із нами ризики й також вкладатимуть у розвиток. Крім того, ми не 
збираємося сидіти в акціонерному капіталі, для нас повинна бути чітка перспектива 
виходу. Наприклад, бувають маленькі компанії, після реалізації проекту її капіталізація 
буде недостатньою для виходу на біржу або для продажу стратегічному інвесторові. Проте 
навіть за дотриманих умов напрям бізнесу може нас не зацікавити. До кожного проекту ми 
підійдемо індивідуально», - повідомив В.Кодрян.  
За його словами, зараз в активній стадії знаходиться тільки три аграрні проекти. "Відносно 
цих проектів рада директорів МФК ухвалила позитивне рішення. Ще 3-4 проекти 
зацікавили корпорацію і зараз вивчаються", - відзначив представник МФК.  
 

www.unian.net, 12.12.2009 
Україна з початку маркетингового року 2009/10 експортувала 12,2 мільйона тонн зерна. Це 

http://www.agroua.net/


на 10% більше в порівнянні з аналогічною датою 2008 року, повідомляє Міністерство 
аграрної політики. "Це досить позитивні новини. Оскільки це не тільки валютні 
надходження в країну, але й зменшення залишків зерна ", - коментує для UBR Володимир 
Лапа, керівник групи експертів Українського клубу аграрного бізнесу. За прогнозами 
аналітиків, загальний експорт зерна за підсумками повного маркетингового року складе 
20-21 мільйонів тонн. "Також ми очікуємо підвищення цін на зерно навесні 2010 року на 
10-15%", - говорить Лапа. 
  
Український Бізнес Ресурс 
„Проект нового „антикризового аграрного закону” фактично передає до рук чиновників 
адміністрування реальної підтримки тваринництва у 2010 році, яка за Законом № 922, 
який нещодавно було визнано неконституційним, здійснювалася майже автоматично, на 
достатньо прозорих принципах та під достатнім контролем податкових органів”, – так 
прокоментував Президент Української аграрної конфедерації Л.Козаченко „аграрно-
податкові” новації-2010. 
Тепер, згідно із проектом Закону № 5416, суми акумульованого та несплаченого до 
бюджету переробними підприємствами ПДВ, що раніше напряму перераховувалися 
виробникам м’яса та молока в якості державної підтримки (а це – небагато-немало понад 2 
млрд. грн. на рік), будуть спрямовуватися до так званого Спеціального фонду 
держбюджету. 
 

www.agroconf.org, 14.12.2009 
 

� Сільський розвиток 
 

Громадянам України до кінця 2009 р. буде видано 1 млн. державних актів. Про це 
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила під час урочистої церемонії вручення 
державних актів на право власності на земельні ділянки жителям сіл Зубра та Солонка 
(Пустомитівський район) та села Лагодів (Перемишлянський район) в рамках робочої 
поїздки до Львівської області, повідомляє прес-служба Кабміну України. Під час 
церемонії вручення державних актів Ю.Тимошенко відзначила, що на сьогодні у 
Львівській обл. земельні акти видано більш ніж 2 тис. людей, "і так відбувається по всій 
Україні". Прем'єр-Міністр нагадала, що всього планується видати 6,5 млн. актів і всі вони 
видаються безкоштовно. 
 

РБК-Украина, 13.12.2009 
Кабінет міністрів України виділив зі стабілізаційного фонду 286 тис. грн. на проведення 
регіональних заходів із нагоди 20-річчя фермерського руху. Відповідна урядова постанова, 
підписана Прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, повідомляється на сайті Прем`єр-
міністра України. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі й витрачаються з 
урахуванням порядку використання в 2009 р. коштів стабілізаційного фонду для 
здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів і підтримки окремих проектів 
в агропромисловому комплексі. Згідно з текстом документа, бюджетні кошти 
спрямовуються на проведення регіональних заходів до 20-річчя фермерського руху, 
видання книги "Тернистий шлях українського фермера" (новітня історія фермерського 
руху України), виготовлення ювілейної медалі й символіки "20 років фермерського руху" 
тощо. Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Міністерство аграрної 
політики, а їх одержувачем - Асоціацію фермерів і приватних землевласників. 
 

www.unian.net, 15.12.2009 
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