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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 

31 грудня 2009 року – 6 січня 2010 року 
 

� СОТ та політика добросусідства 
 
Міністр економіки України Богдан Данилишин і Надзвичайний і Повноважний Посол 
Турецької Республіки в Україні Ахмет Бюлент Мерич домовилися істотно активізувати 
двостороннє співробітництво. Про це йшла мова на їхній зустрічі. Учасники зустрічі 
обговорили стан і перспективи двостороннього торгово-економічного й інвестиційного 
співробітництва, а також накреслили орієнтовний план співробітництва на 2010 р. У ході 
зустрічі Міністр економіки України й Посол Туреччини домовилися в 2010 р. продовжити 
консультації щодо підготовки Угоди про створення зони вільної торгівлі між країнами.  
«Нам необхідно економічне партнерство перетворити в стратегічне. Оскільки економіки 
обох країн доповнюють одна одну, нам потрібно якомога швидше перейти до режиму 
вільної торгівлі, що вдвічі збільшить товарообіг між державами», - вважає А.Б.Мерич.  
Як відзначив Б.Данилишин, Туреччина традиційно займає важливе місце в міжнародних 
відносинах України, а 2010 р. відкриває нові перспективи для розвитку діалогу й 
подальшого розвитку відносин не тільки у двосторонньому форматі, а також у рамках 
міжнародних організацій. У цьому контексті Б.Данилишин і А.Б.Мерич обговорили 
можливість проведення наступного засідання комісії в першій половині 2010 р. в Анкарі.  
 
За даними прес-служби Мінекономіки, за 10 місяців 2009 р. товарообіг між Україною й 
Туреччиною становив $2418,58 млн. Експорт становив $1,7 млрд., імпорт - $741,6 млн. 
 

АПК-Інформ, 04.01.2010 
 

� Безпека харчових продуктів 
 

Державний комітет ветеринарної медицини України змінив умови імпорту в Україну 
сировини й продуктів тваринного походження. Про це повідомили в комітеті. Відповідно 
до повідомлення, уже зареєстрований наказ Держкомветмедицини від 11 грудня 2009 р. 
«Про визнання втратившим чинність наказу Головного державного інспектора 
ветеринарної медицини України від 12 березня 2001 р. №23 "Про негайні заходи з 
попередження й ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастовидну 
енцефалопатію й інші пріонні інфекції".  
«Затвердження цього нормативного документа - ще один крок до гармонізації українського 
законодавства з діючими правовими актами Світової організації торгівлі, міжнародними 
стандартами й рекомендаціями Міжнародного епізоотичного бюро щодо імпорту на 
територію України сировини й продуктів тваринного походження, кормових домішок, 
преміксів, кормів для свійських тварина, іншої продукції тваринного походження після 
попереднього вивчення епізоотичної ситуації, перевірки дотримання вимог до 



потужностей (об'єктів), виробничим процесам, умовам зберігання й інших вимог у 
країнах, з яких імпортуються ці товари», - говориться в повідомленні. 
 
АПК-Інформ, 04.01.2010 
З 1 січня 2010 р. набув чинності Закон України «Про ідентифікацію й реєстрацію тварин».  
Зазначений акт визначає організаційні й правові принципи ідентифікації й реєстрації 
тварин із метою одержання оперативної й надійної інформації про поголів'я тварин щодо 
статі, віку, породи і їхнього місцезнаходження для поліпшення управління й 
прогнозування ринків продукції тваринництва й контролю за епізоотичною ситуацією в 
Україні. 
 
АПК-Інформ, 04.01.2010 
 

� Ринкова інфраструктура 
 

АНОНС 
Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ)  інформує про проведення 25 
лютого 2010 року конференції "Комерційне плодоовочівництво, квітництво та озеленення 
в Україні", яка відбудеться за підтримки Міністерства аграрної політики України .  
На конференції висвітлюватимуться різноманітні питання, у тому числі такі: 

� Глобальний розвиток на ринку плодоовочівництва, квітництва й 
озеленення 

� Угода про вільну торгівлю з ЄС - можливий вплив на плодоовочевий 
сектор України 

� Державна політика в галузі плодоовочівництва в Україні 
� Ринок овочів і фруктів, декоративних дерев, кущів та квітів. Прогнози на 

2010 рік 
� Global GAP для продукції плодоовочівництва. 

Планується, що в конференції візьмуть участь понад 150 представників галузі, органів 
державної влади, наукових організацій. 
 

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", 31.12.2009 
Уряд Російської Федерації 29 грудня 2009 року прийняв Постанову №1102 «Про визнання 
втратившими чинність актів Уряду Російської Федерації з питань введення спеціальних 
мит на окремі товари, що виробляються в Україні й ввозяться на митну територію 
Російської Федерації». Документ був опублікований 31 грудня 2009 року. Відповідно до 
документу, визнаються втратившими чинність Постанова Уряду РФ від 12 жовтня 2005 р. 
№604 «Про введення спеціальних мит на окремі товари, що виробляються в Україні й 
ввозяться на митну територію Російської Федерації», а також Постанова від 23 березня 
2008 р. №195 «Про внесення змін у постанову Уряду РФ від 12 жовтня 2005 р. №604».  
Міністерству економічного розвитку РФ доручено повідомити Інтеграційний Комітет 
Євразійського економічного співтовариства про ухвалене рішення. Дана постанова набуває 
чинності від дня її офіційного опублікування.  
Нагадаємо, що Уряд РФ вводив спеціальні мита на окремі кондитерські вироби, що 
виробляються в Україні й ввозяться на митну територію Росії. Так ставка спеціального 
мита становила 20% від митної вартості, але не менше 0,25 євро/кг на варені цукерки, 
тоффі, карамелі й аналогічні солодощі. Ставка спеціального мита була встановлена в 
розмірі 0,6 євро/кг на крохмальну патоку, варені цукерки, тоффі, карамелі й аналогічні 
солодощі, а також деякі інші вироби. 
 

Російська газета, 31.12.2009 
1 січня 2010 р. набув чинності Закон №1447-VI "Про внесення змін у деякі закони України 



щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської 
продукції". Зокрема, законодавчим актом передбачене створення Державного 
інтервенційного фонду, що "формується Аграрним фондом за рахунок фінансових 
інтервенцій і заставних закупівель, і використовується для здійснення товарних 
інтервенцій із метою забезпечення цінової стабільності".  
Об'єктами державного цінового регулювання за законом є: пшениця тверда; пшениця 
м'яка; зерно суміші пшениці й жита; кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; горох; 
гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; насіння ріпаку; насіння льону; шишки 
хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; борошно житнє; м'ясо забійних 
тварин і птиці; молоко сухе; масло вершкове; вовна; олія соняшникова; овочі й фрукти.  
Для об'єктів державного цінового регулювання (видів сільськогосподарської продукції й 
товарів), відзначених у п. 3.3.1 даного закону, встановлюється гранична торговельна 
надбавка (націнка) на рівні не вище 20% оптово-відпускної ціни виробника (митної 
вартості) до кінцевого споживача.  
Передбачено також, що мінімальна інтервенційна ціна окремого об'єкта державного 
цінового регулювання є єдиною на всій території України.  
 
РБК- Україна, 04.01.2010 
1 січня 2010 р. набув чинності Закон "Про внесення змін і доповнень у деякі законодавчі 
акти України щодо сприяння виробництву й використанню біологічних видів палива". 
Відповідно до закону, починаючи з 1 січня 2010 р., на 10 років звільняється від 
оподатковування прибуток виробників біопалива, отриманий від його продажу. Законом 
визначені правові принципи регулювання виробництва й споживання біологічних видів 
твердого, рідкого й газового палива в Україні. Передбачено, що біологічні види палива, 
призначені для реалізації як товарна продукція, підлягають обов'язковій сертифікації 
відповідно до законодавства. Виробниками альтернативних видів палива вважаються 
суб'єкти ведення господарства всіх форм власності, які виготовляють тверде, рідке й газове 
паливо з нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини. 
 
РБК-Україна, 04.01.2010 

 
� Сільський розвиток 

 
Кабінет Міністрів України переніс на рік набуття чинності Порядку ведення Поземельної 
книги й Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на 
земельну ділянку й на право постійного користування земельною ділянкою, договорів 
оренди землі. Про це говориться в Постанові Уряду №1404 від 23 грудня 2009 року «Про 
внесення зміни в пункт 3 Постанови КМУ №1021 від 9 вересня 2009 року», 
опублікованому на Урядовому порталі.  
Як вказується в повідомленні, постанова №1021 «Про затвердження порядку ведення 
Поземельної книги й Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право 
власності на земельну ділянку й на право постійного користування земельною ділянкою, 
договорів оренди землі» набуває чинності з 1 січня 2011 року замість 1 січня 2010 року.   
 
http://economics.unian.net/, 04.01.2010 
1 січня 2010 р. набув чинності Закон "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції".  
Відповідно до закону, оптовий ринок сільськогосподарської продукції - це суб'єкт 
підприємницької діяльності, що створений відповідно до законодавства й метою 
діяльності якого є створення необхідних умов для здійснення операцій із продажу й 
закупівлі сільгосппродукції. Оптовими ринками сільгосппродукції можуть називатися 
тільки ті суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідають вимогам цього закону, а 
також внесені до реєстру оптових ринків сільгосппродукції. У законі вказується 



класифікація оптових ринків сільгосппродукції, а також особливості їхнього створення, 
діяльності й регулювання.  
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада прийняла цей закон 25 червня 2009 р. 
 
АПК-Інформ, 05.01.2010 
 


