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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
№ 1556-р 

від 28 липня 2010 р. 
Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 

1404 

Скасувати	як	таке,	що	не	реалізоване,	розпорядження	Кабінету	Міністрів	
України	від	14	липня	2010	р.	№	1404.	 

Відповідно	до	Розпорядження	від	14	липня	2010	р.	№	1404‐р	Імаса	Є.	В.	було	
призначено	заступником	Міністра	аграрної	політики	України.	

http://www.kmu.gov.ua   

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
№ 1533-р 

від 28 липня 2010 р. 
Про опублікування специфічних ставок акцизного збору, мінімального податкового 

зобов’язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби та ставок акцизного збору 
на спирт етиловий і алкогольні напої, визначених з урахуванням індексу споживчих цін 

 
Відповідно до частини другої статті 2 Закону України “Про ставки акцизного 

збору на тютюнові вироби” і частини другої статті 82 Закону України “Про ставки 
акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” опублікувати до 31 липня 2010 
р. в газеті “Урядовий кур’єр” специфічні ставки акцизного збору, які обчислюються у 
твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), мінімальне податкове 
зобов’язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, ставки акцизного збору на 
спирт етиловий і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін, 
який становить 106,9 відсотка, згідно з додатками 1—4. 

Додаток1 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28 липня 2010 р. № 1533-р 

СПЕЦИФІЧНІ СТАВКИ 
акцизного збору на тютюнові вироби, які обчислюються  

у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції),  
визначені з урахуванням індексу споживчих цін 

Код товару 
(продукції) згідно з  

УКТЗЕД 

Опис товару (продукції) 
згідно з УКТЗЕД 

Специфічні ставки акцизного збору у твердих  
сумах з одиниці  реалізованого товару (продукції) 
встановлені Законом 
України  “Про ставки 
акцизного збору на 
тютюнові вироби” 

визначені з 
урахуванням індексу 

споживчих цін 

2401 

 

Тютюнова сировина;  
тютюнові відходи 

0 0 

2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з 140 гривень  149,66 гривні за 1 
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відрізаними кінцями, та 
сигарили (тонкі сигари), 
з вмістом тютюну 

за 1 кілограм (нетто)  кілограм (нетто)  

2402 20 90 10 

 
Сигарети без фільтра, цигарки 

40,25 гривні  
за 1000 штук  

43,03 гривні 
за 1000 штук 

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 90 гривень  
за 1000 штук  

96,21 гривні  
за 1000 штук  

2403 

(крім  
2403 99 10 00,  
2403 10) 

Тютюн та замінники 
тютюну, інші, промислового 
виробництва; тютюн 
“гомогенізований” або 
“відновлений”; тютюнові 
екстракти та есенції  

50 гривень  
за 1 кг (нетто)  

53,45 гривні  
за 1 кілограм (нетто)  

2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом 
або без вмісту замінників у 
будь-якій пропорції  

70 гривень  
за 1 кілограм (нетто)  

74,83 гривні  
за 1 кілограм (нетто)  

2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний 
тютюн  

20 гривень  
за 1 кілограм (нетто)  

21,38 гривні  
за 1 кілограм (нетто)  

 
Додаток  2 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28 липня 2010 р. № 1533-р 

 
МІНІМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
із сплати акцизного збору на тютюнові вироби,  
визначене з урахуванням індексу споживчих цін 

Код товару 
(продукції) згідно з  

УКТЗЕД 

Опис товару (продукції) 
згідно з УКТЗЕД 

 

Податкове зобов’язання із сплати акцизного збору за 
кожну власну назву сигарет (з додатковою 

інформацією щодо характеристик продукту в разі її 
наявності), що обчислюється одночасно за ставками 

у процентах до обороту з продажу та  
у твердих сумах з одиниці реалізованого товару 

(продукції) (мінімальне податкове зобов’язання) не 
може бути менш як 

встановлене Законом 
України  “Про ставки 
акцизного збору на 
тютюнові вироби” 

визначене з 
урахуванням індексу 

споживчих цін 

2402 20 90 10 

 

Сигарети без фільтра, 
цигарки 

57,5 гривні 
за 1000 штук 

61,47 гривні 
за 1000 штук 

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 150 гривень 
за 1000 штук 

160,35 гривні 
за 1000 штук 

 
Додаток 3 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28 липня 2010 р. № 1533-р 

 
СТАВКИ  

акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої,  
визначені з урахуванням індексу споживчих цін* 

Код товару 
(продукції) згідно з 

УКТЗЕД 

Опис товару (продукції) 
згідно  

з УКТЗЕД 

Ставки акцизного збору у гривнях  
з одиниці реалізованого товару (продукції) 
встановлені Законом 
України  “Про ставки 

акцизного збору на спирт 
етиловий та алкогольні 

напої” 

визначені з 
урахуванням 

індексу споживчих 
цін 

2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 10 00, 
2204 29 10 00) 

Вина виноградні натуральні 0,01 гривні 
за 1 літр 

0,01 гривні
за 1 літр 
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Код товару 
(продукції) згідно з 

УКТЗЕД 

Опис товару (продукції) 
згідно  

з УКТЗЕД 

Ставки акцизного збору у гривнях  
з одиниці реалізованого товару (продукції) 
встановлені Законом 
України  “Про ставки 

акцизного збору на спирт 
етиловий та алкогольні 

напої” 

визначені з 
урахуванням 

індексу споживчих 
цін 

2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 10 00, 
2204 29 10 00)  

Вина натуральні з доданням 
спирту та міцні (кріплені)  

0,5 гривні
за 1 літр 

0,53 гривні
за 1 літр 

2204 30  Виноматеріали виноградні 0 0 
2204 10, 
2204 21 10 00, 
2204 29 10 00  

Вина ігристі

Вина газовані

2,5 гривні
за 1 літр 

2,67 гривні
за 1 літр 

2205  Вермути та інші вина 
виноградні натуральні з 
доданням рослинних або 
ароматизувальних екстрактів

2,6 гривні
за 1 літр 

2,78 гривні
за 1 літр 

2206 00  
(крім 2206 00 31 00,  

2206 00 51 00,  
2206 00 81 00  

- сидр і перрі (без 
додання спирту) 

Інші зброджені напої 
(наприклад сидр перрі 
(грушевий напій), напій 
медовий); суміші із 
зброджених напоїв та суміші 
зброджених напоїв з 
безалкогольними напоями, в 
іншому місці не зазначені  
(з доданням спирту)

34 гривні
за 1 літр 
100-відсоткового 
спирту 

36,35 гривні
за 1 літр 
100-відсоткового 
спирту 

2206 00 31 00,  
2206 00 51 00,  
2206 00 81 00 

Сидр і перрі (без додання 
спирту) 

0,34 гривні 
за 1 літр 

0,36 гривні 
за 1 літр 

2207 Спирт етиловий, 
неденатурований, з 
концентрацією спирту 80 об. 
% або більше; спирт 
етиловий та інші спиртові 
дистиляти та спиртні напої, 
одержані шляхом перегонки, 
денатуровані, будь-якої 
концентрації 

34 гривні 
за 1 літр  
100-відсоткового 
спирту 

36,35 гривні 
за 1 літр  
100-відсоткового 
спирту 

2208  Спирт етиловий, 
неденатурований, з 
концентрацією спирту менш 
як 
80 об. %; спиртові дистиляти 
та спиртні напої, одержані 
шляхом перегонки, лікери та 
інші напої, що містять спирт  

34 гривні 
за 1 літр 
100-відсоткового 
спирту 

36,35 гривні 
за 1 літр 
100-відсоткового 
спирту  

_______________ 
      * Проіндексовані з урахуванням ставок акцизного збору, що діють до набрання чинності пунктом 10 
розділу I Закону України від 20 травня   2010 р. № 2275-IV “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України”. 

Додаток 4 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28 липня 2010 р. № 1533-р 

СТАВКИ  
акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої,  

визначені з урахуванням індексу споживчих цін* 
Код товару 
(продукції) 

Опис товару (продукції) 
згідно  

Ставки акцизного збору у гривнях з одиниці 
реалізованого товару (продукції) 
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згідно  
з  УКТЗЕД 

з  УКТЗЕД 
встановлені Законом України “Про 
ставки акцизного збору на спирт 
етиловий та алкогольні напої” 

визначені з 
урахуванням 

індексу 
споживчих цін 

2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 10 00, 
2204 29 10 00) 

Вина виноградні 
натуральні 

0,01 гривні 
за 1 літр 

0,01 гривні
за 1 літр 

2204 
(крім 2204 10, 
2204 21 10 00, 
2204 29 10 00)  

Вина натуральні з 
доданням спирту та міцні 
(кріплені)  

2 гривні 
за 1 літр 

2,14 гривні
за 1 літр 

2204 30  Виноматеріали 
виноградні  

0 0

2204 10, 
2204 21 10 00, 
2204 29 10 00  

Вина ігристі 

Вина газовані

2,9 гривні
за 1 літр 

3,1 гривні
за 1 літр 

2205  Вермути та інші вина 
виноградні натуральні з 
доданням рослинних або 
ароматизувальних 
екстрактів 

2 гривні 
за 1 літр 

2,14 гривні
за 1 літр 

2206 00 
(крім 
2206 00 31 00, 
2206 00 51 00, 
2206 00 81 00 — 
сидр і перрі (без 
додання 
спирту)  

Інші зброджені напої 
(наприклад сидр, перрі 
(грушевий напій), напій 
медовий); суміші із 
зброджених напоїв 
та суміші зброджених 
напоїв з безалкогольними 
напоями, в іншому місці не 
зазначені (з доданням 
спирту)  

39,4 гривні
за 1 літр 
100-відсоткового спирту 

42,12 гривні
за 1 літр 
100-
відсоткового 
спирту 

2206 00 31 00, 

2206 00 51 00, 

2206 00 81 00  

Сидр і перрі (без додання 
спирту) 

0,39 гривні
за 1 літр 

0,42 гривні
за 1 літр 

2207 Спирт етиловий, 
неденатурований, з 
концентрацією спирту 80 
об. % або більше; спирт 
етиловий та інші спиртові 
дистиляти та спиртні 
напої, одержані шляхом 
перегонки, денатуровані, 
будь-якої концентрації

39,4 гривні 
за 1 літр 
100-відсоткового спирту 

42,12 гривні
за 1 літр 
100-
відсоткового 
спирту 

2208  Спирт етиловий, 
неденатурований, з 
концентрацією спирту 
менш як 80 об. %; спиртові 
дистиляти та спиртні 
напої, одержані шляхом 
перегонки, лікери та інші 
напої, що містять спирт

  

http://www.kmu.gov.ua   
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 

Міністерство аграрної політики України  

29.07.2010  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" 
(щодо ліцензування оптової торгівлі цукром) 
 

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо ліцензування оптової торгівлі 
цукром) розроблено на виконання пункту 2 протоколу за результатами наради від 
17.06.2010 під головуванням Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова про скорочення 
кількості документів дозвільного характеру та видів робіт (послуг), що підлягають під 
сферу ліцензування, та у зв’язку з необхідністю забезпечення функціонування ринку 
цукру на засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою 
збалансування інтересів суб'єктів господарювання, держави та споживачів. 

Зазначений проект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної 
політики України. 

Основною метою проекту Закону України "Про внесення змін до Закону 
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо 
ліцензування оптової торгівлі цукром) є зменшення видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, шляхом скасування норми Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо ліцензування оптової торгівлі 
цукром. 
Це сприятиме забезпеченню функціонування ринку цукру на засадах поєднання вільної 
конкуренції і державного регулювання з метою збалансування інтересів суб'єктів 
господарювання, держави та споживачів. 

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня 
оприлюднення за поштовою адресою: 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент харчової промисловості Міністерства 
аграрної політики України, та на електронну адресу:   fooddept@minapk.gov.ua 
 

Метою проекту Закону України є зменшення видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, шляхом скасування норми Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо ліцензування оптової торгівлі 
цукром. 

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо ліцензування оптової торгівлі 
цукром) розроблено на виконання пункту 2 протоколу за результатами наради від 
17.06.2010 під головуванням Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. про скорочення 
кількості документів дозвільного характеру та видів робіт (послуг), що підлягають під 
сферу ліцензування, та у зв’язку з необхідністю забезпечення функціонування ринку 
цукру на засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою 
збалансування інтересів суб'єктів господарювання, держави та споживачів. 

Відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України від 17.06.1999  
№ 758-XIV “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” оптова 
торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами 
підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу  (ліцензії). 
Кількість ліцензій на здійснення оптової торгівлі цукром не обмежується. Однак Закон 
України від 01.06.2000 № 1775-III “Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності” не передбачає ліцензування оптової торгівлі цукром. Таким чином, в 
Україні норма Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації 
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цукру" в частині ліцензування оптової торгівлі цукром не виконується і це питання 
залишається законодавчо не врегульованим. 

На даний час у Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання 
виробництва і реалізації цукру" (реєстр. № 6380 від 12.05.2010), яким передбачено 
запровадження механізму декларування залишків цукру суб’єктами господарювання 
для отримання достовірної інформації про наявні в країні обсяги цукру та встановлення 
відповідальності за порушення таких норм. Запровадження декларування залишків 
цукру є альтернативним методом механізму ліцензування і більш ефективним, оскільки 
сприятиме прогнозованому розвитку цінової ситуації та підвищить ефективність 
прийняття управлінських рішень щодо державного регулювання на ринку цукру.  

Прийняття та реалізація Закону України "Про внесення змін до Закону України 
"Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо ліцензування 
оптової торгівлі цукром) сприятиме забезпеченню функціонування ринку цукру на 
засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою 
збалансування інтересів суб'єктів господарювання, держави та споживачів. 

http://www.minagro.gov.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
 

29.07.2010 
КМУ має намір підсилити відповідальність за використання земель державної 
власності 
 
Мінекономіки, Мінфін і Держкомзем до 1 жовтня 2010 р. повинні розробити проект 
закону "Про управління землями державної власності". Відповідне рішення прийняте 
на засіданні комісії з контролю за використанням і відчуженням земель оборони й 
інших земель державної власності під головуванням віце-прем'єр-міністра В. 
Сівковича, передає Департамент інформації й масових комунікацій Секретаріату КМУ. 
"Законопроект розробляється з метою збільшення відповідальності за використання 
земель державної власності", - відзначив В. Сівкович. 
Відповідно до повідомлення, Міжвідомча комісія вирішила доручити Раді міністрів АР 
Крим, обладміністраціям, міськадміністраціям Києва й Севастополя організувати 
робочі групи для перевірки фактів вилучення земель оборони для потреб ЖКГ і інших 
цілей, після чого вжити заходів по поверненню незаконно вилучених земель у 
держвласність до 1 жовтня 2010 р. 
Також Міноборони, МВС, МНС, Держкомзем, Держприкордонслужба, 
Держдепартамент виконання покарань, Нацакадемія аграрних наук повинні до 1 
вересня 2010 р. установити ділянки, які не використовуються за цільовим 
призначенням або більше не потрібні для подібного використання, і підготувати їх до 
продажу шляхом аукціонів. 
Крім того, Міноборони, Мінагрополітики й Держкомзему доручено розробити механізм 
передачі земельних ділянок військових радгоспів, які не використовуються для потреб 
оборони в сферу керування МінАп. 
Вирішено, що до 1 вересня 2010 р. Держкомзем разом з Мін'юстом повинні ініціювати 
внесення змін у законодавчі акти в частині надання Держкомзему і його 
територіальним органам права звернення до суду в інтересах держави з питань, що 
перебуває в їхньому веденні. До початку осені міністерство й комітет за дорученням 
урядової комісії проведуть моніторинг судових рішень про відчуження земель 
держвласності, після чого звернуться у Верховний суд України для узагальнення 
судової практики й надання роз'яснень з питань застосування законодавства при 
розгляді справ цієї категорії. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
29.07.2010 
Вступ у зону вільної торгівлі з ЄС не відобразиться на обсягах виробництва 
української продукції - М. Присяжнюк 
 
Навряд чи через нову угоду з ЄС по створенню зони вільної торгівлі якихось 
українських товарів на внутрішньому ринку стане менше. Таку впевненість виразив в 
ефірі одного з українських телеканалів міністр аграрної політики М. Присяжнюк. 
За його словами, МінАп зайняло чітку позицію щодо угоди про зону вільної торгівлі - 
ще при вступі у СОТ була підписана угода щодо зменшення мита до 10%, і на цьому 
необхідно зупинитися.  
Він також не вірить, що імпортні товари витиснуть вітчизняні з ринку. "Український 
споживач проявляє справжній національний егоїзм щодо продуктів споживання. 
Український споживач звик і усе більше споживає продуктів, створених на території 
нашої країни", - підкреслив М. Присяжнюк.  
Він визнав також проблему зі зберіганням наших продуктів, але відзначив, що будуть 
будуватися склади для зберігання товарів, тому проблема буде вирішена. "Планується 
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будівництво складів для зберігання овочів і фруктів і опрацьовується інформаційна 
програма, що на рівні сільських громад дозволить визначати, скільки потрібно в 
наступному році продукції. Таким чином, ми досягнемо тої кількості і якості, якої 
необхідно для українського споживача, що зможе конкурувати з імпортними 
продуктами", - говорить М. Присяжнюк. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
28.07.2010 
Уряд України планує створити єдиного державного зернового оператора 
 
Міністр аграрної політики України М. Присяжнюк заявляє, що уряд планує незабаром 
створити в Україні нову структуру - єдиний державний зерновий оператор. Про це він 
повідомив 27 липня 2010 р. на прес-конференції в Житомирській обласній 
держтелерадіокомпанії.  
За його словами, "єдиний державний зерновий оператор в Україні обов'язково 
незабаром буде створений, і цій ініціативі вже більше року".  
При цьому М. Присяжнюк відзначив, що "попереднє керівництво Мінагрополітики 
розпочало цю роботу, тепер вона триває".  
"Це не якесь ноу-хау, оскільки державні зернові оператори існують у багатьох країнах 
для того, щоб зернотрейдери не диктували державі й селянам свої умови, образно 
кажучи, "не робили погоди", так, як вони, наприклад, намагалися зробити це в травні 
поточного року", - сказав міністр.  
Він уточнив, що "єдиний державний зерновий оператор або, можна ще сказати, так 
званий національний зернотрейдер, буде визначати, яка ціна для товаровиробників буде 
можливою, корисною та привабливою".  
У цілому, відзначив міністр, "уряд і Мінагрополітики також планують зробити так, щоб 
і зернотрейдери могли спокійно, у правовому полі, купувати зерно, щоб не виникало в 
них проблем з поверненням ПДВ".  
Як повідомлялося раніше, у презентованій в червні п.р. комплексній державній 
програмі реформ і розвитку сільського господарства України передбачається створення 
Національного оператора на ринку зерна поряд з Аграрним банком, Державним 
земельним іпотечним банком і Аграрною біржею. 

УНІАН 
 
28.07.2010 
Прем'єр-міністр України доручив міністрові аграрної політики активізувати 
роботу Аграрного фонду 
 
Прем'єр-міністр України М. Азаров доручив міністрові аграрної політики М. 
Присяжнюку активізувати роботу Аграрного фонду по визначенню цінової політики й 
формуванню зернових фондів у кожному регіоні. Таке розпорядження М. Азаров дав 27 
липня 2010 р. на засіданні Уряду, передає прес-служби КМУ. 
Варто відзначити, що, на думку глави уряду, Аграрний фонд працює ще не на повну 
потужність.  
"Тому прошу Міністра агропромислового комплексу активізувати роботу в кожній 
області, щоб саме державні закупівлі задавали цінову ситуацію, і, безумовно, був 
створений необхідний у країні запас продовольчого зерна - як у центрі, так і в областях. 
І в першу чергу потрібно подбати про його якість ", - заявив М. Азаров. 
20 липня 2010 р. М. Присяжнюк повідомляв, що в 2010 р. Аграрний фонд і Державна 
акціонерна компанія (ДАК) "Хліб України" зможуть закупити 4-4,5 млн. т зерна нового 
врожаю. 
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За його словами, кошти на закупівлю зерна в Аграрний фонд, зокрема, будуть 
залучатися за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики на 5 млрд. грн., 
що заплановано на початок серпня 2010 р. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 

 
28.07.2010 
У Мінагрополітики України не виключають можливості підвищення цін на хліб із 
зерна нового врожаю 

 
Міністр аграрної політики М. Присяжнюк не виключає можливості підвищення цін на 
хліб із зерна нового врожаю. Про це він заявив 27 липня 2010 р. на прес-конференції в 
Житомирі. 
За словами М. Присяжнюка, питання ціни на хліб у країні залишається складним. 
"З одного боку, ми задоволені, що ціна на зерно росте, з іншого боку - розуміємо, що є 
виробники зерна і є переробна галузь - виробники хліба, які не зможуть удержати 
цінову політику, оскільки ціна на зерно виросла", - сказав він. 
М. Присяжнюк відзначив, що Міністерство агрополітики відповідає в основному за 
обсяги виробництва, якість обробки землі, сівообороту й родючість землі, а за цінову 
політику - Міністерство економіки. 
За словами міністра, він намагався переконати членів уряду в тіму, що вирощений хліб 
необхідно продати якнайдорожче, щоб мати оборотні кошти й бути 
конкурентоспроможними. 
На думку М. Присяжнюка, Мінекономіки й Міністерство соціального захисту повинні 
продумати механізми захисту незаможних. Він також пообіцяв урядові зернові 
інтервенції за допомогою Аграрного фонду для втримання ціни на хліб. 
Міністр нагадав, що для стабілізації цін на хліб в Україні кожний регіон країни повинен 
сформувати свій зерновий фонд. 

УНІАН 

 
28.07.2010 
ДПАУ сумнівається в можливості автоматичного повернення ПДВ 
 
Заступник голови Державної податкової адміністрації (ДПАУ) С. Лікар 27 липня 2010 
р. повідомив, що ДПАУ приступила до формування білого списку платників податків, 
які зможуть претендувати на автоматичне відшкодування ПДВ. Сумлінними 
підприємствами податківці вважають насамперед компанії, розташовані по місцю 
реєстрації, що офіційно виплачують зарплати, що мають основні фонди, реальні 
товарні операції й податкове навантаження на рівні показника, розрахованого для 
галузі.  
За словами С. Лікаря, у серпні, після емісії ПДВ-облігацій, будуть оприлюднені 
критерії відбору платників з позитивною податковою історією й ухвалено рішення про 
перехід на автоматичний режим відшкодування податку. Поки з 15-20 тис. 
підприємств, що формують основні відрахування в держбюджет по ПДВ, у список 
можуть потрапити тільки 4 тис. "Список буде сформований, і ми не будемо приходити 
до них на перевірки по три-п'ять років", - резюмував С. Лікар. Прем'єр-міністр М. 
Азаров, що навесні пообіцяв перейти на автоматичне повернення податку, постійно 
переносив строки з 1 липня аж до січня 2011 р.  
Втім, і останню обіцянку навряд чи буде виконано. Глава ДПАУ О. Папаіка заявив, що 
автоматичного відшкодування ПДВ не буде, тому що в Україні не залишилося 
підприємств, що працюють, минаючи "податкові ями". "Сьогодні, на жаль, навіть 
великі платники мінімізують свої податки, звертають ПДВ і завищують суми на 
відшкодування. Всі декларації, які подаються, потрібно 60-70 днів перевіряти. Тому чи 
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можливо на другий день після подачі декларації автоматично відшкодовувати?" - 
відзначив О. Папаіка. По його даним, з квітня п.р. таким чином було мінімізовано 
більше 4 млрд. грн. Подтківці щомісяця виявляють у вигляді незаконних заявок на 
повернення ПДВ суми по 1-3 млрд. грн., про що керівництво ДПАУ проінформувало 
прем'єр-міністра.  
За словами голови ДПАУ, "податкові ями" працюють у кожній області, залежно від 
регіону їхня кількість коливається від двох до ста. "Ми не прагнемо зробити концтабір 
з держави, але будемо працювати на попередження й бити по руках, щоб не 
створювали липові підприємства й печатки, не відкривали бізнес на мертвих душ. Все 
це сьогодні поставлено на потік, - заявив О. Папаіка. - Якщо будуть чесно подавати 
декларації, якщо прямо будуть працювати й не попадати під ризики, я гарантую - на 
другий-третій день ми будемо готовити реєстри на відшкодування".  
Учасники ринку не згодні з обвинуваченнями глави ДПАУ в частині повномасштабної 
мінімізації податкових зобов'язань. Перший віце-президент Українського союзу 
промисловців і підприємців С. Прохоров вважає, що у податківців досить інструментів 
для боротьби з "податковими ямами". "Підприємства обвинувачують у використанні 
схем, а чому ніхто не говорить про компанії, які страждають від помилок податкової, 
про те, як податківці нараховують немислимі відсотки штрафів, поки йде узгодження 
донарахувань?" - говорить він. "Зараз бізнес надає електронні копії накладних. 
Податківці обіцяли, що це буде панацея, але нічого не відбулося, і процес 
відшкодування ПДВ не прискорився", - обурений генеральний директор Української 
аграрної конфедерації С. Стоянов.  
На думку експертів, відсутність автоматичного відшкодування ПДВ тільки збільшить 
проблему, і борг почне рости відразу ж після часткового його погашення 
держоблігаціями. "Ми ставимо перед собою завдання протягом двох-трьох місяців 
повністю погасити заборгованість по ПДВ. Сума, що ми плануємо розмістити, 
гігантська - майже 17 млрд. грн.", - заявив 27 липня 2010 р. М. Азаров. Поточні суми 
відшкодування ПДВ були різко урізані Мінфіном ще на початку року, у результаті чого 
за I півріччя підприємствам повернули всього 7,8 млрд. грн. За аналогічний період 2009 
р. було відшкодовано у два рази більше - 15,5 млрд. грн. Затримки з поверненням 
податку стали однією з причин збільшення поточних доходів держбюджету. "Скільки 
років нашій країні, стільки придумуються всякі інсинуації, щоб не відшкодовувати 
ПДВ. Тому нічого дивного в таких заявах не має, і ми вже нічого не чекаємо", - сказав 
генеральний директор "Металургпрому" В. Харахулах. Виконавчий директор 
Української асоціації виробників феросплавів С. Кудрявцев побоюється, що навіть ті 
підприємства, які не використовували дані схеми, будуть в них брати участь, щоб 
мінімізувати втрати від вимивання оборотних коштів в умовах невідшкодування ПДВ. 

«Коммерсантъ-Украина» 
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4. ПОДІЇ ІРАР 
 
 
 
 У збірці "Аграрний вісник причорномор'я. Збірник наукових праць. Економічні 

науки" було опубліковано статтю експерта ІРАР, доктора економічних наук 
Осташко Т.О."Сільське господарство у переговорах щодо зони вільної торгівлі з 
ЄС" (Випуск 53. Одеса 2010. с.232-237). 
 

 Заступником директора ІРАР, членом Ради Національної асоціації 
сільськогосподарських дорадчих служб України Корінцем Р.Я. проведено 
робочу зустріч і надано консультації Відділу координації дорадництва 
Мінагрополітики з питань формування державної системи 
сільськогосподарського дорадництва в Україні. 
 

 Експертом ІРАР Сеперович Н.В. надано консультації керівництву Департаменту  
харчової промисловості щодо формування цін на цукор та цукрові буряки 
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 
 
 

НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: 
БАЧЕННЯ І РЕАЛІЇ 

 
Н.В.Сеперович,  
експерт ІРАР, кандидат економічних наук 
 

В останні роки надзвичайно актуальною є тема оптимізації державної підтримки 
аграрного сектору. З огляду на це, викладаємо деякі думки з цього приводу. Окремий 
акцент зробимо на визначення пріоритетів та напрямків підтримки аграрного й 
сільського розвитку. 

 
1. Загальне виробництво продукції сільського господарства за січень–червень 

2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. зросло на 3,4%, у т.ч. у 
сільськогосподарських підприємствах – на 7,7%. Також у першому півріччі поточного 
року відбулося збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва порівняно з 
відповідним періодом 2009р. на 4,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 11,0%. Це 
підтвердження того, що активізувався крупний сільськогосподарський товаровиробник. 
З’явилося на ринку більше 50-ти крупних агрохолдингів, які обробляють великі масиви 
сільськогосподарських земель. Проте, в більшості такі підприємства сплачують 
податки не за місцем здійснення сільськогосподарського виробництва, пов’язаного з 
обробітком землі, через що місцеві сільські громади залишаються без потенційного 
фінансування для утримання інфраструктури та розвитку сільських територій. 

 
2. Важливою відправною точкою для визначення пріоритетів аграрного та 

сільського розвитку є чинна законодавча база і проекти нормативно-правових актів, які 
зараз активно розробляються та  обговорюються на всіх рівнях. Сьогодні діє Державна 
цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, яка чітко 
визначила причини складної економічної і соціальної ситуації  на селі, окремі з них 
залишаються актуальними сьогодні, серед яких головними є наступні: 

 
більшість програм реформування аграрного сектору не досягають 

результативності через недосконалі механізми, відсутність чи обмеженість 
фінансування;  

при формуванні бюджетної політики для аграрного сектору не досягаються 
об’єктивні рівності щодо умов відтворення сільськогосподарського виробництва 
порівняно з іншими галузями і сферами діяльності через не врахування особливостей   
виробництва сільськогосподарської продукції, обумовленої сезонністю, залежністю від 
погодних умов, довготривалим виробничим циклом; 

незадовільне законодавче забезпечення та захист прав власності селян на землю і 
майно; 

обмеженість фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва та 
соціальної сфери села, а також  відсутність стимулюванням  впровадження 
інноваційних технологій  та інвестицій в агропромислове виробництво; 

недостатність державної підтримки облаштування сільських територій та 
утримання об’єктів соціальної сфери сільськогосподарських підприємств; 

відсутність умов розвитку інфраструктури аграрного ринку, яка б сприяла 
створенню більш прозорих каналів реалізації сільськогосподарської продукції; 
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проведенням точкової політики щодо створення умов для розвитку 
кооперативних об’єднань сільськогосподарських товаровиробників у сфері заготівлі, 
переробки, реалізації продукції; 

відсутністю інформаційного та юридично-просвітницького забезпечення 
сільського населення з питань господарювання в ринкових умовах. 

 
Нині у МінАП розроблено проект Концепції Комплексної державної програми 

реформ та розвитку сільського господарства України, яка  розглядалася під час 
проведення «АГРО-2010». Головними її складовими є: створення механізмів та 
інституцій дешевого своєчасного цільового фінансування; першочергова підтримка 
державою  напрямків, які обумовлюють складність для приватного інвестування і 
потребують першочергового реформування, насамперед, рослинництва, свинарства, 
молочного скотарства; запровадження економічно ефективних ресурсозберігаючих та 
екологічних технологій. В цілому проект спрямований на підтримку модернізації 
виробництва, запровадження нових технологій. Однак, за межами концепції 
залишилися питання розвитку сільських територій. 

 
3. Ще один важливий факт сьогодення, який стосується підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників, - це дія спеціальних режимів оподаткування 
через ПДВ. За рахунок таких пільг сільськогосподарські підприємства акумулюють на 
власних рахунках 8 млрд. грн. і використовують їх за власними потребами. У випадку 
відміни цієї пільги важливо для сільськогосподарських підприємств мати так званий 
«аграрний пакет підтримки», який дозволить зберегти селянам за рахунок інших 
програм обігові кошти, які вони отримують нині за рахунок непрямої підтримки – 
акумуляції коштів ПДВ. 

 
Виходячи із зазначено вище, що у короткій перспективі (3-5 років) «аграрний 

пакет підтримки» мав би включати наступні програми: 
o пільгове кредитування шляхом відшкодування ставок банківських 

кредитів виробникам рослинницької продукції (зерна, олійних культур, цукрових 
буряків); підприємствам переробної промисловості (цукрової, дитячого харчування); 
будівництва тваринницьких приміщень (молочних комплексів на 400, 500 чи 1000 
голів); фермерським господарствам; 

o пільгове страхування (за рахунок коштів держави відшкодування 
50-ти відсотків страхових платежів);  

o селекція у рослинництві та тваринництві; 
o розробка та впровадження адаптованих до європейських вимог 

стандартів та технічних регламентів на основні види сільськогосподарської продукції 
та продовольства; 

o підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 
оптових ринків живої худоби та оптових ринків овочевої продукції; 

o підтримка створення сприятливих економічних умов для розвитку 
виробництва продуктів дитячого харчування в обсягах, що забезпечать науково 
обґрунтовані норми споживання та гарантування доступності дітей різних вікових груп 
до продуктів дитячого харчування за рахунок державної підтримки; 

o створення Національної системи цінового моніторингу та 
кон’юнктури аграрних ринків (при МінАП); 

o надання консультаційний послуг з питань правового регулювання 
земельних та майнових відносин (на безоплатній основі); 

o здійснення фінансових і товарних інтервенцій на ринку зерна, 
цукру, м’яса ВРХ і м’яса свиней, молочних продуктів довготривалого зберігання; 

o підтримка галузі тваринництва: молочного і м’ясного скотарства 
(виділення державних коштів на поворотній основі для будівництва та реконструкції 
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тваринницьких приміщень; пільгове оподаткування при ввезенні імпортного 
обладнання та племінної худоби; стимулювання фермерських господарств при 
утриманні більше 15 голів корів та підтримка ОСГ, які утримують 5 і більше корів з 
метою їх трансформації у приватні чи фермерські господарства; стимулювання 
створення культурних пасовищ за рахунок 50-ти відсоткового відшкодування за 
рахунок бюджетних коштів). 
 

Звичайно, до цього пакету має бути додано пакет, спрямований на вирішення 
соціальних проблем сільської місцевості, але це тема окремої розмови. 
 


