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� СОТ та політика добросусідства 
 
Кандидат у комісари ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан 
Фюле вважає “Східне партнерство” кращим засобом для наближення України до ЄС. Як 
передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це С.Фюле заявив, виступаючи 
перед депутатами Європарламенту. “Я думаю, ми повинні оцінювати те, що українці 
хочуть бути ближче до ЄС, тому, що я думаю, ми хочемо того ж самого, ми хочемо, щоб 
Україна та інші східноєвропейські країни були ближчими до ЄС. Ми зараз маємо чудовий 
інструмент “Східне партнерство”, який ми започаткували в Празі, у травні минулого 
року”, - сказав кандидат на посаду комісара.  
Він зазначив, що сьогодні ЄС готовий запропонувати Україні не лише посилений 
політичний діалог та угоду про вільну торгівлю, але й здійснювати кроки в сфері 
забезпечення мобільності громадян.  
 

УНІАН, 13.01.2010 
Іспанські бізнесмени зацікавлені в збільшенні експорту українського зерна, кукурудзи й 
соняшникової олії. Про це стало відомо під час візиту Міністра закордонних справ 
України Петра Порошенка до Королівства Іспанії, де він зустрівся з керівництвом 
Іспанської конфедерації підприємницьких організацій, об'єднуючої близько 1 млн. 
представників малого і середнього бізнесу. 
Крім того, іспанські підприємці виразили інтерес в інвестуванні в розвиток портової 
інфраструктури України й аграрний сектор. Особливу цікавість іспанські підприємці 
виявили в налагодженні взаємодії в сфері енергоефективності й енергозбереження, 
реалізації екологічних проектів, розвитку туризму. Іспанська сторона виразила 
зацікавленість в прискоренні укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, 
включаючи створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ), і виразила готовність сприяти цьому 
процесу. Було відмічено, що швидкий початок функціонування ЗВТ стане могутнім 
стимулом взаємовигідної торговельно-економічної й інвестиційної співпраці між 
Україною й Іспанією. 
 

BIZ.liga.net, 12.01.2010 
 

� Безпека харчових продуктів 
 

Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко взяла участь у відкритті Державного центру 
інноваційних біотехнологій. Центр відкрито на базі Інституту ветеринарної медицини 
Української академії аграрних наук (УААН). "Одним із перших напрямів, за якими 
працюватиме Державний центр інноваційних біотехнологій, - буде розроблення 



препаратів, вакцин, які можуть бути використані для боротьби з різними інфекційними 
захворюваннями", - сказала Ю.Тимошенко на відкритті центру, виступаючи перед 
журналістами.  
Вона також пояснила: "Ми відкриваємо в рамках цього Державного центру біотехнологій 
спеціальну лабораторію європейського класу, де можна буде проводити всі без винятку 
дослідження, де можна буде проводити наукові розробки".  
 

http://www.vet.gov.ua, 06.01.2010 
У березні 2010 р. вступить в силу Закон України №1779-VІ від 17 грудня 2009 р. "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст в 
продукції генетично модифікованих компонентів". 
Як наголошується, документ вступає в силу через 2 місяці з дня його офіційної публікації 
– 6 березня 2010 р. (згідно п. 1 розділу ІІ «Прикінцевих положень» цього закону). 
Документ офіційно опублікований в "Урядовому кур'єрові" від 6.01.10 №2. 
Законодавчим актом посилені вимоги до виробників (продавців) щодо надання 
достовірній інформації про продукти, які містять генетично модифіковані компоненти. 
Зокрема, у ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів" (право споживача на інформацію 
про продукцію) визначено, що продукція повинна містити інформацію про наявність або 
відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів. 
Передбачена також вимога, згідно якій "виробник (продавець), у разі виявлення 
недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не представляє шкоди життю, 
здоров'ю або майну споживача) впродовж тижня вилучає цю продукцію з продажу і 
приводить інформацію про неї у відповідність". 
Крім того, у Кодекс про адміністративні правопорушення додано в ст. 156-1 нові частини 
- третю й четверту, які передбачають адміністративну відповідальність (штраф) за надання 
недостовірній інформації про товар і бездіяльність в усуненні цього недоліку. 
Як повідомлялося, Президент України Віктор Ющенко підписав закон 29 грудня 2009 р.. 
 

АПК-Інформ, 12.01.2010 
 

� Ринкова інфраструктура 
 

Уряд України затвердив Концепцію Державної цільової економічної програми 
впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробництва 
сільськогосподарської продукції на період до 2016 р.  
Про це говориться в тексті розпорядження КМУ від 23 грудня 2009 р. № 1650-р.  
Метою програми є підвищення ефективності виробництва й конкурентоспроможності 
сільськогосподарської продукції на внутрішньому й зовнішньому ринку за рахунок 
зменшення питомих витрат пального на 26-40%, праці - 30-60%, прямих експлуатаційних 
витрат - 22-50%, підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 30-40%, 
збільшення валового виробництва зерна на 10-15 млн. тонн, м'яса - до 5,1 і молока - до 20 
млн. тонн шляхом впровадження зонально адаптованих ресурсозберігаючих екологічно 
безпечних технологій виробництва сільськогосподарської продукції в рослинництві й 
тваринництві.  
Проблему передбачається вирішити шляхом:  
- удосконалення державної аграрної, фінансової, кредитної й податкової політики, 
організаційно-економічного механізму державної підтримки розвитку аграрного сектора, 
освіти й науки;  
- підвищення ефективності й конкурентоспроможності аграрного виробництва з 
переведенням його на інноваційну модель розвитку в результаті техніко-технологічного 
переоснащення;  
- розвитку вітчизняного науково-технічного й виробничого потенціалу, підвищення 



ефективності його використання;  
- створення належних умов для відродження галузі тваринництва, забезпечення 
виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції на внутрішньому й 
зовнішньому ринку.  
Термін виконання програми - 2010-2016 р.  
 

АПК-Інформ, 11.01.2010 
Набув чинності Закон України № 1782-VІ від 22 грудня 2009 р. "Про внесення змін у деякі 
закони України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової 
кризи". Про це 11 січня 2009 р. повідомила прес-служба Міністерства юстиції.  
Як відзначається, документ набув чинності від дня його офіційного опублікування - 31 
грудня 2009 р. (згідно п. 1 розділу ІІ «Заключні положення» цього закону).  
Метою прийняття закону є поновлення створених для агропромислового комплексу 
сприятливих умов запобігання негативних наслідків впливу світової фінансової кризи.  
Як повідомлялося, Президент України Віктор Ющенко підписав даний закон 30 грудня.  
 

АПК-Інформ, 11.01.2010 
 

� Сільський розвиток 
 

Прем’єр-міністр України продовжує особисто видавати державні акти.  Юлія Тимошенко 
під час робочої поїздки на Київщину вручила 3 тисячі безоплатно оформлених актів на 
право власності на земельні ділянки жителям населених пунктів Броварського, 
Бориспільського, Баришівського, Переяслав-Хмельницького та Яготинського районів 
Київської області.   Ю.Тимошенко зауважила, що загалом по країні на кінець 2009 року 
Уряд видав 1 мільйон безкоштовно оформлених актів. Водночас Прем’єр-міністр 
зазначила, що загалом потрібно видати 6,5 мільйонів таких актів. 
  Ю.Тимошенко запевнила, що Уряд доведе до логічного завершення справу з видачею 
актів землекористування, і усім, хто має право на отримання цього документу, його 
видадуть безкоштовно. "Передайте усім, хто не отримав акт, що ми доведемо справу до 
завершення. 2-3 місяці – і вся країна матиме земельні акти, видані безкоштовно", - 
наголосила Глава Уряду. 
 

Управління у зв'язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, 06.01.2010 
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що інвентаризацію кримських 
земель повинні очолити не офіційні представники влади, а люди, які користуються 
авторитетом серед населення Криму. 
Володимир Литвин переконаний, що формування кримської влади повинно відбуватися 
виключно прозоро, право обирати та обиратися до кримських органів влади повинні мати 
виключно корінні жителі Криму. «Щоб не було «заїжджих літунів», які вирішуватимуть, у 
тому числі, і земельні питання. Необхідно розбити монополію на владу, яка націлена лише 
на одне - вирішення питань своєї команди, і, по суті своєї справи, одного свого клану», - 
підкреслив він, відповідаючи на запитання журналістів у Криму 8 січня щодо подальшої 
долі кримської землі. 
За словами В.Литвина, у Криму є 2600 тис.га землі, з яких 70% - це земельні угіддя, 100 
тис. га землі - узбережжя. Саме тут, на його думку, і виникає більше всього проблем. 
Керівник парламенту вважає необхідним провести повну інвентаризацію земель як у 
Криму, так і по всій Україні. І цю роботу, на його переконання, повинні очолити не 
офіційні представники, а люди, які користуються авторитетом серед населення Криму. 
 

www.myland.ua, 08.01.2010 
 

�  

http://www.kmu.gov.ua/

