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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 

24 – 30 грудня 2009 року 
 

� СОТ та політика добросусідства 
 
17 грудня 2009 року в Міністерстві аграрної політики відбулось чергове засідання робочої 
підгрупи за напрямком «Сільськогосподарський сектор» (Ради донорів). Директор 
Департаменту зовнішньоекономічної діяльності С.П. Іващук проінформував учасників 
засідання про роботу Міністерства по залученню міжнародної технічної допомоги для 
подальшого розвитку агропромислового комплексу та про затвердження наказу 18.09.2009 
року №684 «Про затвердження порядку залучення, використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги в агропромисловому комплексі». Наказом  закріплена 
відповідальність структурних підрозділів міністерства за ефективне впровадження 
проектів міжнародної технічної допомоги та щоквартальне звітування. Зазначений 
документ виданий на заміну наказу від 09.11.2007 р. № 794. 
На засіданні було представлено інформацію щодо діяльності голландського проекту 
«Селекція свиней чистих ліній в Україні», поінформовано про підготовку проекту 
Концепції  Загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій України 
на період до 2020 року, обговорено подальші напрямки співробітництва в рамках 
міжнародної технічної допомоги та відбулись презентації проектів, що були схвалені 
донорами для реалізації на основі попередніх пропозицій Мінагрополітики. 
Керівник сектору з питань економіки, торгівлі та територіального розвитку 
Представництва Європейської комісії в Україні Н.Корчакова поінформувала присутніх 
про створення проектом ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та 
реалізації європейської політики добросусідства в сільському секторі» бази даних 
проектів технічної допомоги та звернулася до інших донорів із проханням надати 
розширену інформацію про проекти для подальшого її внесення в базу даних. Також 
коротко розповіла про проекти програми Твіннінг та підкреслила необхідність постійного 
обміну інформацією між донорськими організаціями для уникнення дублювання завдань 
при започаткуванні нових проектів.  
 

Департамент зовнішньоекономічного співробітництва МАП, 28.12.2009 
АНОНС 
З 4 січня розпочнеться монтаж української експозиції на виставці «Зелений тиждень»      
(м. Берлін, Німеччина). Планується, що вона передбачатиме кілька стендів, які 
представлять потенціал України у виробництві зерна й продуктів із нього, молочної та 
м’ясної продукції, олії, меду, сирів, вина, горілки, кондитерських виробів. Окремий стенд 
ознайомить учасників берлінського ярмарку з можливостями насіннєвих підприємств і 
наукових установ. Про аграрний потенціал нашої держави розповідатиме ще один стенд, 
який готує Міністерство аграрної політики України. За попередніми даними, участь у 
виставковому заході в Берліні візьмуть такі відомі компанії як Nemiroff, «АВК», НВАО 



«Массандра», ДП «Мілкіленд-Україна», ВАТ «Київський маргариновий завод», ДПО 
«Артемсіль», агрофірма «Сади України» та багато інших. Офіційну делегацію від України 
на «Зеленому тижні» очолить Міністр аграрної політики Юрій Мельник. Предбачено, що 
представники делегації візьмуть участь у 9-му засіданні Українсько-Німецького аграрного 
комітету та в інших ділових форумах. Відбудеться й презентація українського стенду. 
Ділова частина також передбачає двосторонні зустрічі Юрія Мельника з кількома його 
колегами – міністрами сільського господарства ряду європейських країн. 
2010 року «Зелений тиждень» в Берліні працюватиме з 14 по 21 січня. 
 

Прес-служба МінАП, 23.12.2009 
 

� Безпека харчових продуктів 
 

Міністр економіки України Богдан Данилишин поінформував, що на засіданні Уряду 
схвалено розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування окремих пунктів 
Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації». За словами Міністра 
економіки, Україна взяла на себе зобов’язання скасувати обов’язкову сертифікацію 
харчової продукції з дати вступу до СОТ. Крім того, скасування обов’язкової сертифікації 
харчової продукції є однією із ключових умов надання Світовим банком позики в сумі 500 
млн. доларів США для фінансування дефіциту державного бюджету. Богдан Данилишин 
переконаний, що скасування обов’язкової сертифікації харчових продуктів не призведе до 
погіршення забезпечення населення продукцією належної якості, оскільки залишається 
багаторівневий контроль за харчовими продуктами протягом усього процесу їхнього 
виробництва та обігу з боку Санітарної та Ветеринарної служб, а також територіальних 
органів Держспоживстандарту. 
Головною метою прийнятого розпорядження є те, що його реалізація дозволить заощадити 
суб’єктам господарювання близько 40 млн. гривень на рік, а також робочий час, який 
раніше витрачався на проходження процедур сертифікації продукції. Крім того, буде 
усунуто дублювання контролю харчової продукції між органами Держспоживстандарту та 
Санітарною й Ветеринарною службами, як того вимагають Закони України «Про 
безпечність та якість харчових продуктів», «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ратифікацію Протоколу про вступ 
України до Світової організації торгівлі».  
 

Прес-служба Мінекономіки, 24.12.2009 
Згідно офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро в Палестинській 
автономії зареєстровано захворювання тварин на скрепі. Забороняється ввезення в Україну 
з Палестинської автономії сприйнятливих до скрепі тварин, а також продуктів та сировини 
з них. Ввіз із цієї країни інших вантажів, підконтрольних державній службі ветеринарної 
медицини повинен здійснюватись згідно ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну 
об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  
 

www.vet.gov.ua, 25.12.2009 
Ветеринарна служба України заборонила ввіз овець і кіз із Казахстану. Про це УНІАН 
повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України. Відповідно до 
повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро, на території Республіки Казахстан 
зареєстроване захворювання овець і кіз віспою. 
 

http://economics.unian.net/, 29.12.2009 
Президент України В.Ющенко підписав закон про обов'язкове інформування громадян про 
наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО). Про це 
говориться на офіційному сайті Президента. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 
прийняла даний закон 17 грудня. Чинність закону не поширюється на тютюн і тютюнові 



вироби й харчові продукти, зроблені для особистого споживання. Забороняється обіг 
харчових продуктів, етикетування яких не відповідає даному закону й відповідним 
технічним регламентам. Харчові продукти, що перебувають в обігу, етикетуються 
державною мовою України й містять у доступній для сприйняття споживачем формі 
інформацію про наявність або відсутність у харчових продуктах ГМО, що відображається 
на етикетці харчового продукту написом «із ГМО» або «без ГМО» відповідно. 
 

http://economics.unian.net/, 29.12.2009 
 

� Ринкова інфраструктура 
 

Активний імпорт м'ясної сировини в Україну за демпінговими цінами привів до 
призупинення ряду інвестиційних проектів у тваринницькій галузі й роботи деяких 
підприємств-виробників м'яса птиці й свинини.  
Про це говориться в листі Всеукраїнської спілки сільгосппідприємств, Української 
аграрної конфедерації, корпорації "Тваринпром" і асоціації "Союз птахівників України", 
спрямованого на адресу першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. У документі 
відзначається, що за 11 місяців поточного року Україна імпортувала 375,4 тис. тонн м'ясної 
продукції, у тому числі 198 тис. тонн свинини, 15,8 тис. тонн яловичини й 161,1 тис. тонн 
м'яса птиці. При цьому, за даними авторів листа, близько 40% завезеного м'яса птиці й 
свинини, а також 90% яловичини - низькосортна продукція.  
"В умовах фінансової кризи ріст імпорту за демпінговими цінами може привести не тільки 
до зменшення виробництва продукції, але й до повної зупинки тваринницьких і 
птахівницьких комплексів з усіма негативними економічними й соціальними наслідками", 
- говориться в листі. У документі відзначається, що найбільшу шкода галузі й державному 
бюджету наносять кримінальні схеми ввозу м'яса й м'ясопродуктів, наприклад, з 
використанням транзитних поставок м'ясопродуктів. 
Аграрні громадські організації просять Уряд відновити роботу Міжвідомчої робочої групи 
по контролю за дотриманням законодавства на вітчизняному м'ясному ринку при Кабінеті 
міністрів. 
 

АПК-Інформ, 28.12.2009 
 

� Сільський розвиток 
 

«Держкомзем готовий докласти максимальних зусиль, аби до червня 2012 року в Україні 
було створено систему державного земельного кадастру», – про це заявив заступник 
голови Держкомзему Сергій Бєльчик. Він зазначив, що «Україна отримала позику 
Світового банку для реалізації проекту «Видача державних актів на право власності на 
землю та розвиток системи кадастру», і завдяки цьому має ресурс як на створення 
картографічної основи кадастру, так і геоінформаційної системи – зокрема, електронного 
архіву даних та програмного забезпечення». «Термін реалізації проекту завершується в 
червні 2012 року, і саме до цього терміну ми просто зобов’язані укластися», – зазначив 
заступник голови Держкомзему.  
Можливість завершення побудови в Україні системи земельного кадастру протягом 2,5 
років підтвердив експерт Світового Банку Гевін Адлінгтон, проте таке завдання він назвав 
«надскладним». Як повідомив директор Проекту Сергій Кубах, на сьогодні здійснено 
аерофотозйомку понад 70% території України, створено ортофотокарти на територію 
понад 50% та індексні кадастрові карти – на територію 10%. Він також зазначив, що «на 
сьогодні підготовлено технічне завдання на створення національної системи кадастру, яке 
відповідає сучасним європейським вимогам для побудови таких систем».  
 

Державний комітет України із земельних ресурсів, 23.12.2009 



Територіальними органами Держземінспекції протягом поточного року проведено цільові 
перевірки стосовно додержання порядку оформлення та видачі державних актів на право 
власності на земельну ділянку. За інформацією Рескомзему АР Крим, головних управлінь 
земельних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі 6 млн. 863 тис. громадян, що 
набули право на земельну частку (пай) з отриманням сертифікатів, видано близько 6 млн. 
221 тис. державних актів на земельні частки (паї), тобто 91%.  У результаті проведених 
перевірок дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних 
часток (паїв) виявлено 796 порушень на земельних ділянках загальною площею близько 
16,65 тис. га.  У ході аналізу інформації щодо стану заміни сертифікатів на державні акти 
встановлено, що 558,3 тис. державних актів не видано.  
Основною причиною, яка не сприяє своєчасному виготовленню та реєстрації 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки, є висока вартість робіт та 
затягування з виготовленням документів проектними організаціями. Негативно впливає на 
цей процес і ситуація, коли власники та спадкоємці сертифікатів не бажають отримувати 
державні акти на земельну частку (пай), оскільки отримання державного акта на право 
власності на земельну ділянку впливає на розмір соціальної допомоги. 
Одним із розповсюджених порушень вимог земельного законодавства є використання 
земельних часток (паїв) сільськогосподарськими підприємствами без документів, що 
посвідчують право користування земельними ділянками, або без державної реєстрації їх у 
відповідності до вимог статей 125, 126 Земельного кодексу України. 

www.myland.org.ua, 24.12.2009 
Набула чинності Постанова Кабінету міністрів України №1377 від 08.12.09 "Про внесення 
змін у пункт 2 Порядку використання в 2009 р. коштів Стабілізаційного фонду для 
фінансування заходів із захисту, відродженню й підвищенню родючості ґрунтів".  
Про це 29 грудня 2009 р. повідомила прес-служба Міністерства юстиції. Як відзначається, 
документ набув чинності від дня його офіційного опублікування - 26 грудня 2009 р. 
Реєстраційний код нормативно-правового акту в Мін'юсті 48921/2009. 
 

АПК-Інформ, 29.12.2009 
 
 
 


