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 СОТ та політика добросусідства 

 
Уряд уповноважив Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Андрія Клюєва підписати Протокол № 3 до Європейської рамкової 
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або 
властями стосовно об’єднань єврореґіонального співробітництва (ОЄС). Відповідний 
проект розпорядження Президента України  схвалений на засіданні Уряду 17 серпня. 
Прийняття розпорядження сприятиме ефективній реалізації транскордонного 
співробітництва з урахуванням принципів та пріоритетів державної регіональної 
політики, а також забезпечуватиме сталий соціально-економічний і просторовий розвиток 
регіонів. 
 
Прес-служба Мінекономрозвитку, 18.08.2011 
У рамках участі в міжнародній конференції «Зальцбурзька трилогія» 18 серпня ц.р. 
Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко провів зустріч із Віце-канцлером, 
Федеральним міністром з європейських і міжнародних справ Австрії Міхаелем 
Шпіндельеггером.  
Під час зустрічі було висловлено високу оцінку сучасного стану українсько-австрійських 
відносин, а також обговорено перспективи активізації двосторонньої взаємодії, 
насамперед, у торговельно-економічній сфері. Віце-канцлер Австрії підтвердив 
готовність офіційного Відня надавати підтримку євроінтеграційним прагненням України, 
зокрема, у контексті завершення переговорів з Європейським Союзом щодо Угоди про 
асоціацію, включно зі створенням зони вільної торгівлі, а також імплементації Плану дій 
ЄС із лібералізації візового режиму для українських громадян. 
 
Прес-служба Міністерства закордонних справ, 19.08.2011 
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу вважає, що в Україні необхідно 
активніше проводити реформи для більшого зближення з Європейським Союзом, і 2011 
рік дуже важливий для країни оскільки саме цього року має бути визначений «майбутній 
образ» сучасної України. Про це він написав у статті, з нагоди 20-річчя Незалежності 
України, опублікованій у газеті «Дзеркало тижня. Україна». 
Незалежність, відзначив Ж.Баррозу, означає не тільки досягнення суверенітету, а й 
впровадження нового політичного устрою й інших важливих змін у соціальному й 
економічному житті держави: «Перед вами стоїть ще складніше завдання: ви повинні 
підтвердити й закріпити свою незалежність саме в процесі реалізації масштабних 
структурних реформ», - пише Президент Єврокомісії. 
Європейський Союз, наголосив Ж.Баррозу, має намір як, і раніше підтримувати 
реформаторські зусилля уряду України і її громадян. «Успіхи в політиці й економіці 
країни, досягнуті за двадцять років незалежності, будуть зафіксовані в новій амбітній 



Угоді про асоціацію, яка включає поглиблену й всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Зі 
свого боку ми просимо Україну підтвердити прихильність основним цінностям, яких 
зобов`язані дотримуватися всі держави, - члени ЄС, тобто принципам дотримання прав 
людини, демократії й основних свобод, верховенства права й свободи слова», - відзначив 
Ж.Баррозу. 
«Через програму ЄС «Східне партнерство» і Європейську політику сусідства ми хочемо 
одержати можливості для тіснішої співпраці із громадянським суспільством, і, таким 
чином, ще більше укріпити наші відносини. Двадцяті роковини Незалежності можна 
відсвяткувати по-різному. Але найкраще, якщо в цей ювілейний рік Україна зробить 
рішучі кроки для власної консолідації як сучасної й успішної держави, і якщо цього року 
можна буде говорити про її реальне зближення з Європейським Союзом», - відзначив 
Ж.Баррозу. Він наголосив, що вважає себе другом України й пишається цим.  
 
http://www.unian.net, 20.08.2011 

 
 Безпека харчових продуктів 

 
Україна скасувала заборону на ввезення з Азербайджану свиней, сировини й продукції з 
них, введену в 2008 р. із-за реєстрації на території цієї країни африканської чуми свиней. 
Згідно повідомленню Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, таке 
рішення ухвалене в зв'язку з відсутністю випадків захворювання африканською чумою 
свиней в Азербайджані з березня 2008 р. 
Як повідомлялося, Україна в січні 2008 р. заборонила ввезення з Азербайджану свиней, 
сировини й продукції з них у зв'язку з реєстрацією на території цієї країни африканської 
чуми свиней. 
 
Інтерфакс-Україна, 18.08.11 
Працівниками ветеринарної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області була 
здійснена перевірка мережі супермаркетів міста Дніпропетровська. У підсумку  виявлено 
чисельні правопорушення в сфері обігу тваринницької продукції. Вилучено з обігу 204 кг 
неякісної продукції тваринного походження.  
У Хмельницькій області виявлено приватне м’ясопереробне підприємство, яке працювало 
без відповідного експлуатаційного дозволу. На даному підприємстві вилучено з обігу 
м’ясо без відповідних ветеринарних документів загальною вагою 1091 кг. За результатами 
перевірки приватного підприємця притягнуто до адміністративної відповідальності. 
Діяльність  підприємства призупинено. 
У цілому на території України продовжено заходи, спрямовані на протидію незаконному 
обігу продукції тваринного походження.  
 
http://www.vet.gov.ua/, 19.08.2011 
У Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: 
«Актуальні питання державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду під час 
здійснення експортних операцій до країн Митного союзу». Під час роботи дводенного 
семінару були розглянуті актуальні питання: «Основні проблеми та перспективи експорту 
української продукції до країн Митного союзу», «Порядок проведення лабораторних 
досліджень продукції, що експортується до країн Митного союзу за показниками якості та 
безпечності», «Порядок відбору зразків продукції, що експортується до країн Митного 
союзу; оформлення супровідних документів, доставка та поводження зі зразками». 
 
http://www.vet.gov.ua/, 22.08.2011 

 
 



 Ринкова інфраструктура 
 

У розвитку агрохолдингів України спостерігається тенденція подальшої диверсифікації 
ризиків. Такий висновок можна зробити з нещодавно опублікованого щорічного 
дослідження Українського клубу аграрного бізнесу "Найбільші аграрні компанії України: 
на порозі реструктуризації" (2011). При цьому слід зазначити, що в 2011 році, у 
відмінність від минулих років, пильна увага агрохолдингів прикута до нового для них виду 
діяльності - вирощуванню картоплі. Основним стимулюючим фактором процесів 
інтеграції в даному сегменті є, за словами президента Українського клубу аграрного 
бізнесу Алекса Ліссітси, практично повна відсутність конкуренції - на 97-98% його 
виробництво зосереджено в господарствах населення.  
Незважаючи на деякі стримуючі фактори, такі як необхідність інвестицій в 
інфраструктуру, логістику й маркетингову складову, проте, переконаний пан Ліссітса, у 
найближчі 3-5 років буде спостерігатися справжній бум інвестицій як в індустріальне 
виробництво картоплі так і в інфраструктуру по його зберіганню. За його словами частка 
агрохолдингів із виробництва картоплі в Україні через 5 років буде складати не менш 10-
15% від загального виробництва. Це дозволить агрохолдингам частково мінімізувати 
ризики пов'язані з постійним втручанням держави в ринки зернових і олійних культур. 
 
Український клубу аграрного бізнесу, 19.08.2011  
В 2011 році Україна знову буде на четвертому місці в Європі за обсягами виробництва 
яблук, уже два роки підряд випереджаючи Німеччину.   Аналітики прогнозують, що перше 
місце знову поверне собі Польща, що в минулому сезоні внаслідок повеней і 
несприятливих погодних умов поступилася його Італії. Проте, різниця в обсягах 
виробництва яблука в Польщі та Італії буде незначною на користь Польщі. При цьому 
обсяг виробництва товарного яблука для свіжого ринку в Італії буде значно вище, ніж у 
Польщі, де більша частина продукції продається на переробку. 
 
http://delo.ua, 22.08.2011 
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового 
комплексу через механізм здешевлення кредитів. Відповідну постанову схвалено на 
засіданні Уряду 22 серпня ц.р.   
Мета нормативно-правового акту - удосконалення механізму часткової компенсації ставок 
підприємствам аграрного сектора за користування кредитами банків. Реалізація норм, що 
містяться в постанові, сприятиме вдосконаленню механізму надання державної підтримки 
за залученими кредитами,  підвищить ефективність використання бюджетних коштів, 
спрямованих на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового 
комплексу через механізм здешевлення кредитів. 
 
Прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, 22.08.2011 
 

 Сільський розвиток 
 

Володимир Литвин прокоментував діяльність ВР на майбутній дев’ятій сесії, відповідаючи 
на запитання журналістів під час перебування з робочою поїздкою в Житомирській 
області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР. Ключовим питанням, яке буде розглядатися 
на цій сесії, голова парламенту назвав закон про ринок землі. "Це дуже важливе питання, і 
тому потрібна не лише дискусія, а й проведення необхідної роз’яснювальної роботи, бо 
відбувається нагнітання пристрастей", - сказав він. 
Пояснюючи актуальність ухвалення цього закону, В.Литвин наголосив на неможливості 
збереження й надалі нинішньої ситуації в земельних відносинах, за якої земля 
скуповується в тіньовий спосіб. Він спрогнозував, що після прийняття закону про ринок 



землі нормативна оцінка земель "буде різко збільшена". "Нам треба домогтися, щоб земля 
мала реальну ціну й справжніх господарів в особі людей, які на ній працюють", - зазначив 
голова ВР. 
 
УНІАН, 21.08.2011 
В інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" Ірина Акімова розповіла про пріоритетні напрямки 
реформ в Україні. Серед них, на п’ятому місці, земельна реформа. Пані Акімова сказала 
наступне: "П’яте - земельна реформа. Основним завданням є запуск найближчими роками 
повноцінного ринку землі та водночас створення надійних правових гарантій 
використання землі за прямим призначенням. Має бути сформована законодавча база 
земельної реформи, реалізація якої дасть змогу залучити іпотечні кредитні ресурси для 
модернізації аграрного сектора." Пані Акімова також додала: "Незважаючи на визнаний у 
всьому світі потенціал аграрного сектора, він залишається фактично нереалізованим." 
ДОВІДКОВО:  
В інтерв’ю Ірина Акімова виділила 7 пріоритетних напрямків реформ: системи соціальної 
підтримки; системи пенсійного страхування; медичного обслуговування;  енергетичного 
сектора; земельна реформа; дерегуляція, стимулювання підприємницької ініціативи; 
прискорення приватизації.  
 
http://www.myland.org.ua, 22.08.2011 
 


