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Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 

4 – 10 лютого 2010 року 
 

� СОТ та політика добросусідства 
 
7-12 лютого відбудеться семінар Європейської та Середземноморської організації з 
карантину та захисту рослин (ЄОКЗР) для східноєвропейських країн та країн СНД по 
Міжнародним стандартам з фітосанітарних заходів та стандартам ЄОКЗР. Семінар 
включатиме ряд лекцій, обмін досвідом і опрацювання питань регламентації рослин та 
продуктів рослинного походження в міжнародній торгівлі, ознайомлення з оновленими 
Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів. Українські та зарубіжні експерти 
карантинної галузі обговорять також питання впровадження міжнародних і регіональних 
фітосанітарних стандартів у країнах ЄОКЗР, обговорять директиви та стандарти 
міжнародних організацій, статус міжнародних і національних фітосанітарних стандартів 
тощо. У роботі семінару візьме участь заступник Міністра аграрної політики С.Мельник. 
 

Прес-служба МінАП, 05.02.2010 
У Мінагрополітики відбулось чергове засідання Наглядової ради по проекту ЄС 
«Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації європейської 
політики добросусідства в сільському секторі». Під головуванням заступника Міністра 
аграрної політики Валентини Завалевської фахівці міністерства, експерти та члени 
Наглядової ради підвели підсумки першого року впровадження проекту.  
Учасники засідання доповіли про закупку обладнання для 6-ти ветеринарних лабораторій, 
розташованих у пілотних регіонах впровадження проекту; ознайомилися з результатами 
порівняльного аналізу українського законодавства на відповідність Регламенту (ЄС) № 
178/2002 Європейського Парламенту й Ради від 28 січня 2002 року “Про встановлення 
загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення 
Європейського органу з безпеки харчових продуктів, і встановлення процедур у питаннях, 
пов’язаних із безпекою харчових продуктів”; обговорили висновки, зроблені після 
проведення оцінки відібраних у пілотних регіонах підприємств для впровадження системи 
НАССР та навчання для учасників НАССР-груп підприємств та представників 
контролюючих органів, які безпосередньо здійснюють перевірки підприємств. 
Члени Наглядової ради та експерти зазначили, що до основних досягнень впровадження 
проекту ЄС у 2009 році можна із впевненістю віднести участь у розробці пакету проектів 
нормативно-правових актів щодо імплементації норм Закону України “Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції” та реалізації Державної цільової програми створення 
оптових ринків сільськогосподарської продукції; розробку трьох варіантів взірцевих 
проектів оптових ринків сільськогосподарської продукції; участь у розробці Концепції 
загальнодержавної програми сталого розвитку сільських територій України до 2020 року; 
проведення низки навчальних заходів з питань основних принципів підходу ЛІДЕР, 
розробки операційних програм розвитку сільських територій, основ діяльності та бізнес-



планування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
 

Прес-служба МінАП, 08.02.2010  
 

� Безпека харчових продуктів 
 

Держкомветмедицини в 2010 р. має намір посилити вимоги до виробництва тваринницької 
продукції. Про це повідомив заступник голови відомства Віталій Башинський. "Згідно 
нашим даним, 85% підприємств не зможе вижити після набрання чинності всіх 
європейських вимог по виробництву тваринницької продукції", - відзначив В.Башинський. 
Також він нагадав, що Верховна Рада України перенесла дію закону, що вимагає від 
виробників м'яса й молока мати спеціально адаптовані дійки й апаратуру для машинного 
доїння. Однак, як відзначив В.Башинський, відомство планує посилювати вимоги до 
забою тварин і процесу доїння, щоб стимулювати аграріїв до змін, передбачених 
законодавством, яке ВР прийняла в рамках зобов'язань при вступі України в СОТ.  
Також В.Башинський нагадав, що більша частина молока виробляється в приватному 
секторі й не відповідає санітарним вимогам. "У нас майже немає молока екстракласу, а 
середнє господарство виробляє 12 л молока в день, розраховувати на експорт у Європу з 
такими показниками неможливо", - сказав В.Башинський. За його словами, жорсткість 
вимог до виробників повинна не тільки підготувати їх до європейських норм якості, але й 
стимулювати їх експортувати молоко й м'ясопродукти в Європу. 
 

РБК-Україна, 04.02.2010 
Президент Віктор Ющенко підписав Закон №1804-VI «Про внесення змін у Закон України 
«Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні й 
використанні генетично модифікованих організмів». Як повідомлялося раніше, зазначений 
законодавчий акт, який передбачає 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 із ГМО, був прийнятий Верховною 
Радою 19 січня поточного року. Закон набуде чинності від дня його опублікування. 
 

АПК-Інформ, 04.02.2010 
Протягом 2009 року інспекторами Держспоживстандарту було перевірено 57,581 тонни 
ковбасних виробів на загальну суму 2 млн. 224 тис. 239 грн. При цьому була встановлена 
невідповідність нормативним документам (НД) 22,995 тонни продукції (40%) на загальну 
суму 658 тис. 14 грн. У цілому була проведена 301 перевірка, в 259 випадках - виявлені 
порушення. За виявлені порушення під час перевірок ковбасної продукції в 2009 році 
виробники були оштрафовані на загальну суму 274 тис. 381 грн. 
Також в 2009 році держінспектори перевірили 294,34 тонни свіжого й замороженого м'яса, 
заморожених м'ясних напівфабрикатів на загальну суму 5 млн. 108 тис. 92 грн. Вимогам 
НД не відповідало 48,17 тонни продукції (16,3% перевіреної) на загальну суму 637 тис. 
300 грн. Як повідомляє Держспоживстандарт, в 2009 році було проведено 188 перевірок 
виробництва м'яса й заморожених м'ясних напівфабрикатів. У ході 162 перевірок були 
встановлені порушення вимог НД. За результатами перевірок на виробників-порушників 
були накладено штрафи на загальну суму 192 тис. 400 грн. 
 

www.liga.net, 05.02.2010 
Ветеринарна служба України 5 лютого 2010 р. заборонила ввіз в Україну жуйних тварин з 
Алжирської Народної Демократичної Республіки й Королівства Марокко (лист №15-2-
23/1070 від 05.02.10 р.). Відповідно до повідомлення, за офіційними даними 
Міжнародного епізоотичного бюро, на території Марокко зареєстроване захворювання 
блутангом овець, а на території Алжиру - великої рогатої худоби.  
Ввіз із цих країн інших вантажів, підконтрольних службі Державної ветеринарної 



медицини, повинен здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в 
Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю й нагляду. 
 

АПК-Інформ, 08.02.2010 
Фахівці державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил ДП 
"Кримстандартметрологія" протягом 2009 р. перевірили 26,4 тонни м'ясної продукції 
вартістю 494,8 тис. грн. При цьому було забраковано 2,5 тонни (9,4%) вартістю 64,3 тис. 
грн. Також протягом звітного періоду фахівці державного нагляду перевірили якість 
ковбасних виробів на 27 підприємствах із виробництва, зберігання й оптової торгівлі 
м'ясними виробами в АР Крим. Порушення вимог діючих нормативних документів 
установлені на 24 підприємствах, яким були видані приписання по усуненню порушень, 
приписання про заборону реалізації 10 партій м'ясної продукції, приписання про заборону 
реалізації 11 найменувань м'ясної продукції. Повторні перевірки за виконанням приписань 
й усуненню виявлених порушень проведені на 7 підприємствах. На всіх підприємствах 
порушення усунуті. 
 

АПК-Інформ, 08.02.2010 
Впродовж 2009 року інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України 
перевірили 257,25 тис. дал виноробної продукції вартістю 19 млн. 326 тис. 89 грн. Через 
невідповідність вимогам нормативної документації (НД) було забраковано 79,3 тис. дал 
(30 %) на суму близько 9 млн. 124 тис. грн. Перевірку виноробної продукції фахівці 
здійснили на 99 підприємствах, на 56 з яких виявили порушення. 
Продукція бракувалась через недоліки підготовки виробництва та незадовільні умови 
зберігання, порушення технологічної дисципліни під час виробництва та через 
незадовільну організацію приймального контролю. 
 

www.dssu.gov.ua, 10.02.2010 
 

� Ринкова інфраструктура 
 

Кабмін схвалив проект закону про ратифікацію конвенції про торгівлю зерном. Про це 
повідомив Міністр аграрної політики України Юрій Мельник. "Цим проектом закону, я 
переконаний, що законопроект стане законом, Україна ратифікує своє членство в 
Міжнародній раді по зерну", - сказав Ю.Мельник. Він також нагадав, що Україна є 
асоційованим членом Міжнародної ради по зерну з 1998 р., а в 2009 р. відбулося фактичне 
визнання України повноправним членом цієї ради.  
За словами Міністра, ратифікація Міжнародної конвенції про торгівлю зерном - це 
необхідна законодавча процедура, що узаконить повноправне членство України в 
Міжнародній раді по зерну. 
 

РБК-Україна, 04.02.2010 
За інформацією Держкомстату України, у січні 2010 р. на споживчому ринку ціни на 
продукти харчування й безалкогольні напої виросли на 3,2%. Найбільше подорожчали 
цукор і овочі - на 14,7% і 14,3%, відповідно. Ціни на сири, молоко, кисломолочну 
продукцію й масло зросли на 9,8-6,2%, яйця, фрукти, маргарин і рослинне масло - на 3,6-
2,0%. Разом із тим, тваринні жири подешевшали на 1,1%. 
За підсумками січня, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 
продукція подорожчала на 2,9%, у т.ч. у виробництві цукру - на 7,8%, молочних продуктів 
і морозива - на 7,2%, рослинного масла й тваринних жирів - на 2,9%, борошно-круп'яної 
продукції - на 2,2%, м'яса, м'ясних продуктів і напоїв - на 0,9%. 
 

www.proagro.com.ua, 10.02.2010 
 



� Сільський розвиток 
 

Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми сталого розвитку сільських 
територій на період до 2020 року. Відповідне рішення прийняте на засіданні Кабінету 
Міністрів 3 лютого 2010 року. 
Концепція передбачає шляхи й способи розв’язання проблем сільських територій. 
Виконання Програми забезпечить підвищення рівня зайнятості та збільшення доходів 
сільського населення, розвиток інженерної та соціальної інфраструктури сільських 
населених пунктів та поліпшення екологічної ситуації у сільській місцевості. 
Видатки для виконання Програми будуть здійснюватися за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів, а також сільських та селищ громад, приватних інвестицій. Крім того, 
залучатиметься й міжнародна технічна та фінансова допомога. 
Згідно із прийнятим Урядом рішенням, Міністерство аграрної політики разом з іншими 
центральними органами виконавчої влади повинні в тримісячний термін подати на розгляд 
Кабінету Міністрів проект Державної цільової програми. 
 

www.myland.org.ua, 04.02.2010 
Державні програми по підтримці тваринництва в 2009 р. були профінансовані на 65%. Про 
це повідомив під час круглого стола голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної 
політики і земельних відносин Микола Присяжнюк. Він також повідомив, що це привело 
до зниження мотивації щодо зменшення собівартість продукції й інвестування у 
вирощування худоби.  
За словами М.Присяжнюка, варто переглянути закони про підтримку тваринництва, 
оскільки вони показали свою неефективність. «У результаті неефективної державної 
політики в сфері державної підтримки ми маємо щорічний імпорт м'яса в розмірі 400 тис. 
тонн, причому імпортерами виступають не тільки такі країни, як Бразилія й Аргентина, 
але й Білорусь і Росія», - відзначив він. 
 

РБК-Україна, 04.02.2010 
 


