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� СОТ та політика добросусідства 
 
В Міністерстві аграрної політики України відбувся дводенний навчальний семінар 
«Гармонізація законодавства та політики розвитку сільських територій в Україні 
відповідно до стандартів ЄС». Семінар відбувся в рамках програми міжурядового обміну 
досвідом. Мета семінару полягала в обміні досвідом між Королівством Нідерланди та 
Україною щодо формування та впровадження політики розвитку сільських територій за 
участю тих, хто формує державну політику та впроваджує її на рівні регіонів; в 
обговоренні напрямків гармонізації української політики до європейських стандартів та 
можливості адаптації досвіду Королівства Нідерланди в Україні. 
 

Департамент розвитку сільських територій МАП, 18.03.2010 

Україні не слід поспішати зі створенням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. 
Про це сказав Посол Франції Жак Фор, повідомляє агентство "Українські новини". Посол 
ствердно відповів на запитання, чи радить Франція Україні не поспішати з укладанням цієї 
угоди, і додав, що створення зони вільної торгівлі несе певні ризики для деяких галузей 
економіки країни, якщо вона буде недостатньо готова до цього.  
"Створення зони вільної торгівлі з ЄС означає різке збільшення конкуренції для 
українських компаній, і якщо ваша країна буде до цього не готова, це може мати для неї 
істотні наслідки", - сказав Фор. Він зазначив, що дата підписання угоди залежить від 
ефективності двосторонніх переговорів. На його думку, створення зони вільної торгівлі 
також стане позитивним сигналом для інвесторів. 
Як відомо, раніше президент Віктор Янукович заявив, що до березня 2011 року між 
Україною і країнами Євросоюзу буде встановлено безвізовий режим і створена зона 
вільної торгівлі. 
 

www.epravda.com.ua, 22.03.2010 
18 березня 2010 року в Міністерстві аграрної політики відбулось заключне засідання по 
канадсько-українському проекту «Програма реформування та модернізації 
сільськогосподарського сектору України (FARM)». Засідання пройшло під головуванням 
директора Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва С.П. Іващука за участю 
експертів проекту, представників Канадської агенції з міжнародного розвитку та регіонів.  
Основним питанням порядку денного була презентація результатів та досягнень проекту 
за період його реалізації, а також основних викликів. Представники створених у рамках 
проекту регіональних дорадчих служб також презентували програму , у якій окреслили 
перспективи розвитку дорадництва в Україні. 
 

Департамент зовнішньоекономічного співробітництва МАП, 19.03.2010 
 

http://un.ua/ukr/


� Безпека харчових продуктів 
 

Заборона ввезення в Україну з Румунії птиці, продукції та сировини з неї (№ 15-2-23/2310 
від 16.03.10р.). Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро 
зареєстровано захворювання птиці на високопатогенний грип на території Румунії.  
Забороняється ввезення в Україну з Румунії птиці, продукції та сировини з неї. Ввезення з 
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.  
 

http://www.vet.gov.ua/17.03.2010 
Набуло чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого № 279-р «Деякі 
питання дослідження продукції, що містить генетично модифіковані організми або яка 
отримана з їхнім використанням», опубліковане в «Урядовом кур'єрі» №49 від 17 березня 
2010 р. Відповідно до розпорядження, Державному комітету з питань технічного 
регулювання і споживчої політики доручено надати держпідприємствам організаційну й 
методичну допомогу в створенні дослідницьких  лабораторій по визначенню вмісту ГМО в 
продукції.  
Також Мінекономіки, Міносвіти, Міністерству охорони здоров’я, Мінагрополітики, 
Держкомітету з питань техрегулювання і споживчої політики доручено подати в Кабінет 
Міністрів до 31 травня 2010 р. погоджені пропозиції щодо створення Національного 
центра з питань здійснення науково-методологічної координації діяльності дослідницьких 
лабораторій по визначенню ГМО в продукції, створенню колекції референтних зразків 
таких організмів, зразків контрольних цільових таксонів а також стосовно проведення 
міжлабораторного порівняння результатів дослідження продукції для визначення в ній 
вмісту ГМО. Крім того, зазначені міністерства повинні подати до 26 травня п.р. 
законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо впровадження механізму 
відстеження продукції, що містить ГМО або отримана з їхнім використанням. 
 

АПК-Інформ, 18.03.2010 
Державна служба з карантину рослин України затримала в портах м. Одеса та м. Іллічівськ 
вантаж апельсинів - 65,5 тонн із Єгипту, у якому виявлений карантинний організм - 
середземноморська плодова муха - Ceratitis capitata Wied. 
Повідомляється, що вантаж буде спрямований на знезаражування методом рефрижерації, а 
у випадку, якщо це буде неможливо зробити, буде повернутий у країну походження. 
У службі відзначили, що на сьогодні на території України даний вид мухи не живе, по 
шкідливості його можна порівняти з колорадським жуком. 
 

http://economics.unian.net/, 23.03.2010 
 

� Ринкова інфраструктура 
 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі продовжила строк проведення 
антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну половин і четвертин курей, а 
також ніжок і їхніх частин зі Сполучених Штатів Америки й Федеративної Республіки 
Бразилія. 
Про це говориться в повідомленні комісії, переданому агентству УНІН. «Розглянувши 
надані Мінекономіки матеріали про хід антидемпінгового розслідування щодо імпорту в 
Україну половин і четвертин домашніх курей, а також ніжок і їхніх частин зі Сполучених 
Штатів Америки й Федеративної Республіки Бразилія, Міжвідомча комісія з міжнародної 
торгівлі встановила, що обставини справи вимагають ретельного вивчення й оцінки та 
підомила про своє рішення продовжити строк проведення антидемпінгового розслідування 
щодо імпорту зазначеного товару, що було порушено 17 березня 2009 р., на 6 місяців», - 



говориться у повідомленні. Рішення комісії вступає в дію від дня його опублікування в 
газеті "Урядовий кур'єр". 
 

http://economics.unian.net/, 23.03.2010 
Мінекономіки України й білоруські концерни "Белгоспищепром" і "Белбиофарм" укладуть 
угоду щодо імпорту в Білорусь української крохмальної патоки. До такого рішення 
прийшли в Мінську під час чергового раунду консультацій між Міністерством економіки 
України й Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь про застосування 
антидемпінгових і спеціальних захисних заходів у взаємній торгівлі.  
Як повідомляє Мінекономіки України, питання імпорту української крохмальної патоки на 
білоруський ринок буде врегульоване шляхом укладання відповідної міжнародної угоди 
між Мінекономіки й білоруськими концернами "Белгоспищепром" і "Белбиофарм" з 
урахуванням інтересів виробників і експортерів двох країн. 
 

BIZ.liga.net, 19.03.2010 
Іноземні інвестори цікавляться українським селом. Японія, Корея та Китай нині 
найактивніше прагнуть інвестувати в українську економіку. Здебільшого вони зорієнтовані 
на довгострокові проекти. Про це сказала директор Українського центру сприяння 
іноземному інвестуванню InvestUkraine Олена Ганцяк-Каськів в інтерв'ю Deutsche Welle. 
За її словами, також зараз є чимале зацікавлення Україною інвесторів з Південної Америки 
та Євросоюзу, зокрема з Німеччини та Голландії. "Зараз інтерес є інвестувати в стратегічні 
довгограючі проекти пов'язані із сільським господарством та переробкою. Адже 
продовольча криза вже активно прогнозується", - каже Ганцяк-Каськів. 
 

www.epravda.com.ua, 22.03.2010 
Уряд України буде сприяти залученню кредитів для розвитку аграрних підприємств. Про 
це заявив віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко під час наради з питань забезпечення 
підприємств АПК кредитними ресурсами для проведення весняно-польових робіт. Як 
повідомляє Управління у зв'язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, у нараді взяли участь віце-
прем'єр-міністр України з питань АПК Віктор Слаута, міністр аграрної політики Микола 
Присяжнюк, представники міністерств, НБУ й комерційних банків. 
С. Тігіпко відзначив, що Уряд разом з Національним банком повинні задіяти широкий 
спектр заходів, щоб стимулювати кредитування села. На думку учасників наради, варто 
використовувати такі інструменти стимулювання, як бюджетна компенсація частини 
процентної ставки, страхування врожаю, лібералізація окремих банківських нормативів 
тощо. 
 

ЛIГАБiзнесIнформ, 23.03.2010 
Період активної фази фінансово-економічної кризи для вітчизняних птахівників став 
гарним шансом для нарощування обсягів виробництва м'яса птиці і його експорту. Так, за 
2009 рік тільки промислове виробництво курятини зросло на 13%, експорт - у 2,3 рази. 
Про це повідомляє аналітичний департамент Української аграрної конфедерації (УАК). 
Станом на 1 березня поточного року в сільськогосподарських підприємствах налічувалося 
97 млн. голів птиці, що на 12,7% більше торішнього показника. Загальна чисельність птиці 
по всіх категоріях господарств становила 177,4 млн. голів, або 145% чисельності 2000 
року, коли курятина була найдорожчим м'ясом.  
У загальносвітовому експорті частка України за 2009 рік зросла з 0,1% до 0,23%, в імпорті 
зменшилася з 3,3% до 2,6%. У порівнянні з іншими країнами миру (Китай - 3,3%, ЄС-27 - 
0,3%, Бразилія - 4%), незважаючи на відсутність державної підтримки, Україна 
демонструє найшвидші темпи розвитку птахівництва, при цьому, вважають експерти, 
Україна ще далеко не вичерпала резерв подальшого розвитку. 
 

BIZ.liga.net, 23.03.2010 
Українська федерація страхування (УФС) ініціює створення Аграрного страхового бюро 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5376543,00.html


України. Про це говориться в повідомленні УФС, переданому агентству УНІАН. 
Відповідно до повідомлення, минулого тижня, на черговому засіданні, Президія УФС 
схвалила проект Уставу Аграрного страхового бюро України. У повідомленні 
відзначається, що потреба в створенні такого об'єднання обумовлена необхідністю 
консолідації зусиль держави, сільськогосподарських товаровиробників і страховиків для 
побудови ефективної системи страхування сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою. 
 

http://economics.unian.net/, 23.03.2010  
 

� Сільський розвиток 
 

У рамках тематичних зустрічей, проведених Держкомземом напередодні Дня 
землевпорядника для представників ЗМІ, директор Департаменту державного земельного 
кадастру цього відомства І.Славін і Генеральний директор державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру» О.Філатов розповіли журналістам про актуальні 
питання державного земельного кадастру та відповіли на їх запитання. «Ведення 
державного земельного кадастру на сьогодні залишається складним, - зауважив І.Славін, – 
і Держкомзем у своїй діяльності з цього питання обмежений чинними законодавчими 
актами». Представників ЗМІ було поінформовано, що в розвиток Закону «Про державний 
земельний кадастр» після його прийняття Верховною Радою України необхідно буде 
розробити ще близько 30 нормативно-правових актів. О.Філатов поінформував 
представників ЗМІ про те, що останнім часом робота по створенню автоматизованої 
системи ведення державного земельного кадастру активізувалася як з боку Держкомзему, 
так і з боку державного підприємства. Автоматизована система, як передбачено проектом 
Світового банку, буде розроблятися до 2012 року.  
 

Державний комітет України із земельних ресурсів, 22.03.2010 
 


