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� СОТ та політика добросусідства 
 
Міністр аграрної політики України Юрій Мельник відкрив національний павільйон на 
міжнародній агропромисловій виставці "Зелений тиждень", яка розпочала роботу в 
Берліні, повідомляє власний кореспондент УКРІНФОРМу у ФРН. Україна вже 
дванадцятий рік поспіль належить до кола найбільших іноземних експонентів 
берлінського "Зеленого тижня". Цього року тут представлені декілька десятків українських 
підприємств. "Головна мета нашої участі у виставці - продемонструвати Європі й світові 
вітчизняну сільськогосподарську галузь, виноробну та харчову промисловість", - заявив 
Юрій Мельник на відкритті. Він звернув увагу на те, що цього року українська експозиція 
представлена в новому форматі, зокрема, зроблено акцент на вітчизняних підприємствах, 
орієнтованих на експорт. 
75-й "Зелений тиждень" проходитиме в Берліні до 24 січня. У виставці беруть участь 
понад 1600 експонентів з 50 країн. Країною-партнером ярмарку цього року виступає 
Угорщина. 
 

Укрінформ, 15.01.2010 
Міністерство аграрної політики України готове продовжити процес створення зернового 
пулу з Росією й Казахстаном. Про це в рамках виставки "Зелений тиждень-2010" у Берліні 
повідомив Міністр аграрної політики Юрій Мельник."Наша позиція незмінна в тому, що 
ми повинні об'єднати зусилля з Росією й Казахстаном, щоб не конкурувати між собою на 
тих ринках, де Україна, Росія й Казахстан працюють. Форма цього співробітництва - 
питання дискусійне", - відзначив Ю.Мельник. Він також повідомив, що Україна є за 
підсумками 2008/09 МР третьою країною - постачальником зерна на світовий ринок із 
показником 24,5 млн. тонн. В 2009-2010 МР Україна планує відправити на зовнішні ринки 
близько 20 млн. тонн. "Тим часом, ми рухаємося з перевищенням цього плану: за 6 місяців 
експортували більше 14 млн. тонн. Це пов'язане з тим, що є попит, українські 
постачальники налагодили взаємодію із країнами-імпортерами, менше претензій по 
якості, по процедурі відправлення", - сказав Міністр. Також він підкреслив, що на відміну 
від Росії, Україна пропонує на світовому ринку не тільки пшеницю, але ячмінь і 
кукурудзу. 
Об'єднання на зерновому ринку Росії, України й Казахстану дозволить зайняти понад 
30%, а в перспективі, 40% світового ринку експорту зерна. Так, Росія поставила на 
світовий ринок 23,5 млн. тонн зерна в 2008/09 МР і планує відправити близько 20 млн. 
тонн у поточному 2009/10 МР.  
 

РБК, 18.01.2010 
 
 



� Безпека харчових продуктів 
 

Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін у Закон "Про державну 
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні й використанні 
генетично модифікованих організмів". Законодавчим актом  №5029 внесені зміни в чинний 
закон щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади з питань 
аграрної політики й з питань ветеринарної медицини в сфері регулювання діяльності, 
пов'язаної з генетично модифікованими організмами. 
Необхідність врегулювання цього питання на законодавчому рівні обумовлена зміною 
статусу Державного департаменту ветеринарної медицини, який виведений зі складу 
центрального органа виконавчої влади з питань аграрної політики й реорганізований у 
центральний орган виконавчої влади з питань ветеринарної медицини із власними 
повноваженнями. 
 
АПК-Інформ, 20.01.2010 
Надано дозвіл на ввезення в Україну з Королівства Великобританії та Північної Ірландії 
живих свиней, продукції та сировини з них (№ 15-2-24/159 від 15.01.10р.). Відповідно до 
офіційного повідомлення МЕБ щодо відсутності ризику занесення вірусу A H1N1 із 
тваринницькою продукцією вважити таким, що втратило чинність рішення Головного 
державного інспектора ветеринарної медицини України від 29.09.2009 № 15-3-1-18/5751.  
Ввезення з Великобританії інших вантажів, підконтрольних службі державної 
ветеринарної медицини, повинно здійснюватись відповідно до ветеринарних вимог щодо 
імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  
 

www.vet.gov.ua, 15.01.2010 
Надано дозвіл на ввезення в Україну з Королівства Норвегії живих свиней, продукції та 
сировини з них (№ 15-2-24/158 від 15.01.10р.). Відповідно до офіційного повідомлення 
МЕБ щодо відсутності ризику занесення вірусу A H1N1 з тваринницькою продукцією 
вважити таким, що втратило чинність рішення Головного державного інспектора 
ветеринарної медицини України від 23.11.2009 № 15-3-1-18/7198.  
Ввезення з Королівства Норвегії інших вантажів, підконтрольних службі державної 
ветеринарної медицини, повинно здійснюватись відповідно до ветеринарних вимог щодо 
імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  
 

www.vet.gov.ua, 15.01.2010 
Введено заборону на ввезення в Україну з Королівства Нідерландів овець та кіз (№ 15-2-
23/172 від 15.01.10р.). Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного 
бюро зареєстровано захворювання овець на Ку-лихоманку на території Королівства 
Нідерландів.  
Ввезення із цієї країни інших вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної 
медицини повинно здійснюватись відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в 
Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.  
 

www.vet.gov.ua, 15.01.2010 
Держспоживстандарт України прийняв зміни до ДСТУ щодо маркування продуктів 
харчування. Зміни №1 до ДСТУ 4518:2009 "Продукти харчові. Маркування для 
споживачів. Загальні правила" затверджені наказом Держспоживстандарту від 30 грудня 
2009 р. №482. Як відзначається на сайті відомства, зміни прийняті з метою вдосконалення 
споживчого маркування харчових продуктів відповідно до звернення Мінагрополітики 
(лист від 18.12.09 № 37-32-10/23510), товаровиробників харчової промисловості (лист ЗАТ 
"Укркондитер" від 02.12.09 №19/3-305-3) і відповідно до Закону України "Про 
стандартизацію". 
Зокрема, п. 4.5.1.2 викладається в наступній редакції: «Загальне й власне найменування 



продукту потрібно подавати на лицевій або видимій стороні упаковки в зручному для 
споживача місці». Наказ набув чинності з 1 січня 2010 р. 
 

АПК-Інформ, 18.01.2010 
АНОНС 
У рамках виставки «ІнтерАгро 2010» Асоціація «Український клуб аграрного 
бізнесу» проводитиме низку заходів з актуальних питань розвитку агропромислового 
комплексу України, зокрема, 03 лютого 2010 відбудеться Голландсько-український  форум 
аграрного бізнесу «Якість продуктів харчування - ключ до успіху в агропромисловому 
секторі».  
 

www.agribusiness.kiev.ua, 18.01.2010 
 

� Ринкова інфраструктура 
 

Кредити, які аграріям буде видавати Аграрний банк, коштуватимуть не більше 5% річних, 
і видаватимуться на 7-10 років, без застави. Про це заявила на прес-конференції Прем'єр-
міністр України Ю.Тимошенко. За її словами, закінчується робота над створенням такого 
банку, який буде державним. Видача беззаставних кредитів аграріям, за її словами, буде 
забезпечена системами державного й недержавного страхування в аграрному секторі. 
"Цей банк буде мати спеціальну процедуру формування ліквідності", - відзначила 
Прем'єр. Вона повідомила, що банк зможе повністю задовольнити потреби аграрного 
сектора в кредитних ресурсах. 
 

РБК-Україна, 15.01.2010 
За попередніми даними Держкомстату України в 2009 році  в господарствах усіх категорій 
виробництво картоплі (19,7 млн.т) збільшилось проти 2008 р. на 0,8%, овочів (8,3 млн.т) – 
на 4,2%, що зумовлено збільшенням урожайності відповідно на 0,6% та на 4,7%.  
Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 7,2%, винограду – на 12,9% і 
становили відповідно 1,6 млн.т та 468,7 тис.т. Господарствами населення в 2009 р. 
вирощено 97% загального врожаю картоплі, 87% овочів, плодів і ягід, 22% зерна, 19% 
соняшнику, 9% цукрових буряків (фабричних).  
 

Держкомстат України, 18.01.2010 
АНОНС 
За підтримки Міністерства аграрної політики України, Федерального Міністерства 
економіки Німеччини та Уряду Франції 3 – 5 лютого 2010 р. проходитиме VI міжнародна 
спеціалізована виставка рентабельного високоефективного сільського господарства 
«ІнтерАГРО 2010».  
Організатор виставки - Акціонерне товариство «Київський міжнародний контрактовий 
ярмарок», співорганізаторами виступають Українська аграрна конфедерація, Асоціація 
«Український клуб аграрного бізнесу», Німецька асоціація виробників 
сільськогосподарської техніки  (VDMA), Французьке агентство з міжнародного розвитку 
підприємств (UBIFRANCE). Генеральний спонсор: компанія "ROSTSELMASH". 
ІнтерАГРО – найбільша зимова сільськогосподарська виставка в Україні, яка охоплює всі 
сфери сільського господарства. 
 

www.interagro.in.ua, 14.01.2010 
 

� Сільський розвиток 
 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин 
М.Присяжнюк вважає, що держава зобов'язана скупити в населення той обсяг земель 



сільськогосподарського призначення, який забезпечить продовольчу безпеку країни. Про 
це він заявив 19 січня на прес-конференції в Житомирі, коментуючи факт подолання ВР 
вето Президента України на Закон «Про внесення змін у пп. 14 і 15 розділу Х «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України» щодо строку на продаж земельних ділянок». Він 
відзначив, що тепер «будь-яка політична сила, що прийде до влади, зобов'язана прийняти 
ряд законопроектів: щодо інвентаризації сільськогосподарських земель, щодо створення 
державного земельного іпотечного банку, прийняти Закон «Про земельний кадастр». 
 
19.01.2010р. Верховна Рада подолала вето Президента України на Закон «Про внесення 
змін у пп. 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» щодо 
строку на продаж земельних ділянок». Даним законом передбачено продовжити мораторій 
на продаж земель до 1 січня 2012 р. 
 

УНІАН, 20.01.2010 
 
 
 


