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 СОТ та політика добросусідства 

 
Набув чинності закон № 3596-VI "Про ратифікацію угоди про внесок між Україною та 
Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді 
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля". Закон опублікований 
у газеті "Голос України".  
Угода спрямована на забезпечення участі України у Фонді Східноєвропейського 
партнерства з енергоефективності та довкілля, метою функціонування якого є надання 
ефективної міжнародної фінансової підтримки в інтересах реалізації проектів, пов'язаних 
насамперед із підвищенням енергоефективності та поліпшенням екологічної ситуації. 
Для виконання зобов'язань за угодою України повинна сплатити до Фонду кошти в розмірі 
10 млн. євро (2 млн. євро щорічно протягом 5 років). 
Крім того, участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності 
та довкілля дозволить отримати доступ до значно більших фінансових ресурсів, ніж 
сплачується внесок. Зазначені кошти будуть надаватися на безповоротній основі і 
використовуватися для підготовки та реалізації інвестиційних інфраструктурних проектів. 
Реалізація таких проектів буде мати значний економічний ефект за рахунок зменшення 
обсягів споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок державного й 
місцевих бюджетів. 
 
РБК-Україна, 03.08.2011 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
27-28 липня 2011 р. у м. Ковель Волинської області відбувся Всеукраїнський семінар-
нарада на тему: "Діагностика, профілактика і заходи боротьби з лейкозом ВРХ в сучасних 
умовах господарювання".  
У семінарі взяли участь начальники управлінь забезпечення протиепізоотичної роботи, 
начальники протиепізоотичних відділів головних управлінь ветеринарної медицини в АР 
Крим, областях, містах Києві й Севастополі, начальники управлінь ветеринарної 
медицини неблагополучних щодо лейкозу великої рогатої худоби районів, спеціалісти 
Держветфітослужби, Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики 
та ветеринарно-санітарної експертизи, провідні вчені-лейкозологи України 
 
http://www.vet.gov.ua/, 29.07.2011 
Минулого тижня працівниками ветеринарної міліції в одному із сіл Чернігівської області 
виявлено незаконну діяльність із виробництва сиру сулугуні, яку здійснював громадянин 
Грузії. Сир виготовлявся з молока невідомого походження, яке закуповувалося без будь-
яких документів про якість та безпеку. Переробка молока та виготовлення сиру 



проводилися в непристосованих приміщеннях та в антисанітарних умовах. Діяльність 
цеху призупинено. З обігу вилучено 60 кг сиру-напівфабрикату.  Винні особи притягнуті 
до адміністративної відповідальності. 
У цілому на території України продовжено заходи, спрямовані на протидію незаконному 
обігу продукції тваринного походження. Для реалізації цих завдань у регіонах України 
діють мобільні групи у складі працівників ветеринарної міліції та державної служби 
ветеринарної медицини. Мобільними групами перевірено 435 суб’єктів господарювання.  
 
http://www.vet.gov.ua/, 01.08.2011 

 
 Ринкова інфраструктура 

 
За станом на 26 липня 2011 р. на фінансування основних бюджетних програм по підтримці 
аграрного комплексу України було спрямовано майже 1,6 млрд. грн. Про це 28 липня 
повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. 
Питання виплати дотацій аграріям знаходиться на особистому контролі Міністра, передає 
прес-служба Міністерства.  
Як повідомив керівник Мінагропроду, усього із загального й спеціального фондів 
Державного бюджету станом на 26 липня аграріям виплачено 1591,978 млн. грн. «В 
деяких регіонах ці програми на сьогоднішній день профінансовані на 100%, у деяких 
існують певні проблеми. Але я особисто проконтролюю, щоб найближчим часом державні 
кошти дійшли до відповідних господарств», - підкреслив М.Присяжнюк.  
 
АПК-ІНФОРМ, 28.07.11 
У 2011 році держава направить на створення запасів продовольства більше 7 млрд. грн. 
Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, 
знаходячись із робочою поїздкою в Житомирській області. 
"Ці гроші дозволять сформувати могутній державний запас продовольства, який дозволить 
не тільки гарантувати продовольчу безпеку, але й уникнути втручання держави, 
насамперед, у ринок зернових", - повідомив Міністр. 
Ще один пріоритетний напрямок державної підтримки АПК - розвиток молочного 
скотарства. За словами Міністра, обсяги споживання молока в Україні зараз складають 
приблизно 9,6 млн. тонн, ще близько 1,8 млн. тонн експортується у вигляді сирів і іншої 
молочної продукції. "При цьому потенціал збільшення як внутрішнього споживання, так і 
експорту є. Тому ми зараз повинні мотивувати селян і виробників для того, щоб зупинити 
спад поголів'я великої рогатої худоби, і наростити обсяги виробництва молока", - 
відзначив Міністр. 
 
www.liga.net, 29.07.2011  
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Vita Genero Limited (Кіпр) придбати 
долі в статутному капіталі, які забезпечують перевищення 50% голосів у вищому органі 
управління, 14 агрокомпаній України. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.  
Крім того, АМКУ дозволив Pomarium capital limited придбати ТОВ "Буковинський сад" (с. 
Вашковци, Чернівецька обл.), ПП "Буковина Агросвіт" (с. Сербічані, Чернігівська обл.), 
ТОВ "Агросад-2005" (с. Вашківці, Чернігівська обл.) і ТОВ "Овочевий будинок Поділля" 
(с. Мокиєвці, Хмельницька обл.). 
 
РБК-Україна, 29.07.2011 
В Україні рівень сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської 
продукції в січні-червні 2011 р. у порівнянні з відповідним періодом 2010 р. склав 119,5%. 
Про це повідомляє Державна служба статистики. 
 
АПК-ІНФОРМ, 01.08.11 



Найближчим часом, через 3-4 роки, по всій Україні будуть побудовані сучасні комплекси зі 
зберігання фруктів та овочів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Микола Азаров на 
відкритті такого комплексу в селі Василівка Вінницької області, де знаходився з робочою 
поїздкою. 
Нагадаємо, на думку експерта з аграрних ринків асоціації Український клуб аграрного 
бізнесу Романа Сластена, нездатність зберегти й довезти з мінімальними втратами 
продукцію до споживача є основною причиною зростання цін і імпорту овочів до України. 
За його словами, проблема "сховищ і ринків" в наступні декілька років буде основним 
чинником подорожчання овочів у зимово-весняний період.  
 
ЛІГАБiзнесІнформ, 02.08.2011 
АНОНС 
 
Найбільший оптовий ринок України "Столичний" 11 серпня прийматиме представників 
яблучного бізнесу з 12 країн світу. Вони зберуться на міжнародну конференцію 
"Яблуневий бізнес України, Росії та Молдови-2011".  
Свою участь у конференції вже підтвердили понад 200 представників цього бізнесу. Серед 
учасників заходу (крім компаній з України, Росії та Молдови) виробники, представники 
торгівлі, постачальники техніки й устаткування з Білорусі, Польщі, Голландії, 
Великобританії, Бельгії, Італії, Німеччини, Казахстану та Чехії. 
 
www.nrcu.gov.ua, 02.08.2011 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до доручення уряду, 
веде переговори із країнами - членами Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан),  щодо 
встановлення тарифної квоти на експорт цукру в режимі вільної торгівлі в обсязі 100 тисяч 
тонн. Про це вчора повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України 
Микола Присяжнюк під час наради з питань розвитку цукрової галузі й перспектив 
виробництва біоетанолу, що відбулось у Вінницькій області, повідомила УНІАН прес-
служба міністерства. «Надалі нам необхідно досягти домовленостей щодо поступового 
збільшення квоти до 500 тис. тонн», - повідомив Міністр.  
За його словами, зі збільшенням збору цукрового буряку й виробництва цукру в Україні 
збільшилася й кількість працюючих цукрових заводів. На думку Міністра, при збільшенні 
виробництва основними ринками збуту українського бурякового цукру можуть бути 
Російська Федерація й низка інших країн СНД, які до 2020 року не зможуть повністю 
забезпечити себе цукром.  
 
www.unian.net, 03.08.2011 
 

 Сільський розвиток 
 

Державне агентство земельних ресурсів пропонує зробити безкоштовною видачу рішень 
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у 
власність. Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до Земельного кодексу 
України (щодо приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну 
систему в сфері господарської діяльності»), опублікованому на сайті відомства.  
Згідно з документом, пропонується зробити безкоштовною видачу рішень про надання в 
постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або 
комунальній власності; щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної 
власності; про погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо 
цінних земель, що перебувають у власності громадян та юросіб. При цьому планується 
встановити, що всі вищевказані рішення мають необмежений термін дії. 
 
http://economics.unian.net/, 28.07.2011 



В АР Крим проходить нарада-семінар на тему «Сільськогосподарські кооперативи як 
важіль сталого розвитку сільських територій». Організаторами семінару є Програма 
розвитку та інтеграції Криму, аграрні міністерства України та Криму та Спілка учасників 
сільськогосподарських кооперативів України.  
Директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських 
територій Ірина Синявська повідомила про ефективну роботу Програми розвитку та 
інтеграції Криму з об’єднання селянських домогосподарств: «33 кооперативи створено в 
Криму завдяки проекту. Вони пишаються тим, що змогли отримати 70 центнерів з гектара 
врожаю ранніх зернових». 
«Якби кожен окремо обробляв свій пай, - говорить керівник СОК "Катрин" Олег 
Подлесний, - ми не змогли б придбати техніку і якісно обробити землю. Вже є бажаючі 
вступити до нашого кооперативу.» Задоволені і сільські голови цих громад. Кооператори 
допомогли перекрити дах на школі, опікуються іншими соціальними проблемами.  
 
http://minagro.gov.ua, 29.07.2011 
До кінця року на Рівненщині збудують три нові школи в сільській місцевості Серед них і 
загальноосвітній заклад у селі Берестя Дубровицького району. Його вирішили будувати 
після того, як приміщення старої школи було визнано аварійним. На нову школу в Бересті 
чекали не один десяток років, і тому батьків та вчителів не надто засмучує той факт, що її 
не встигнуть збудувати до першого вересня. 
 
www.nrcu.gov.ua, 02.08.2011 
У вересні Кабінет міністрів проведе спеціальне засідання, присвячене розвитку аграрної 
науки. Як передає кореспондент УНІАН, учора про це заявив Прем`єр-міністр України 
Микола Азаров під час поїздки до Вінницької області.  
«У вересні на Кабінеті міністрів заслухаємо роботу Академії аграрних наук, розглянемо 
ідеї, пов`язані із приватно-державним партнерством, що потрібно зробити, щоб нам мати 
своє насіння, свою елітну худобу. Був час, коли ми все це мали», - сказав М.Азаров. Він 
відзначив, що необхідно розробити відповідну державну програму. Також Прем`єр-міністр 
наголосив, що назріли питання реформування аграрної науки та освіти. 
 
www.nrcu.gov.ua, 03.08.2011 
 


