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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 
 

Ø П О С Т А Н О В А N 927 від 16 жовтня 2008 р.  
Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з 
контролюза використанням і охороною земель   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Внести до  Положення  про  Державну  інспекцію  з контролю за використанням і 

охороною земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України  від  25 грудня 2002 
р.  N 1958 ( 1958-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2378; 2003 р., N 48, ст. 
2514; 2005 р., N 50, ст. 3126), зміни, що додаються.: 

     1. У пункті 4: доповнити абзац дванадцятий підпункту 1 після слова "порядку" 
словами "визначення та"; підпункт 3 викласти у такій редакції:  "3) обстежує земельні ділянки,  
які підлягають рекультивації, та  видає  спеціальні  дозволи на зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів,  затверджених  в установленому 
порядку,  а також обстежує земельні ділянки, на яких заподіяна шкода внаслідок їх 
самовільного  зайняття,  використання не  за цільовим призначенням,  зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;"; у підпункті 6 слова "у разі 
потреби" виключити; доповнити пункт підпунктом 15 такого змісту: "15) надає   методичну   
допомогу   територіальним    органам Держземінспекції   з   питань  надання  платних  послуг  
згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.".  

     2. Пункт 7 викласти у такій редакції: "7. Головним державним  інспектором  України  
з  контролю  за використанням та охороною земель є Голова Держкомзему.  Держземінспекцію 
очолює   начальник,  який  призначається  на посаду і звільняється з  посади  Кабінетом  
Міністрів  України  за поданням  Головного  державного  інспектора  України з контролю за 
використанням та охороною земель. Начальник Держземінспекції  є  першим  заступником  
Головного державного  інспектора  України  з  контролю  за  використанням та охороною 
земель та членом колегії Держкомзему.".  

     3. Доповнити пункт 8 абзацами такого змісту: "вносить Голові  Держкомзему  
подання  про   призначення   та звільнення  керівників територіальних органів 
Держземінспекції,  а також  пропозиції   щодо   їх   заохочення   чи   притягнення   до 
дисциплінарної відповідальності; призначає на  посаду  і  звільняє  з  посади за погодженням з 
Головою Держкомзему заступників керівників територіальних  органів Держземінспекції.".  

     4. У пункті 9: в абзаці першому слово "двох" замінити словом "трьох"; доповнити 
пункт  після  абзацу  першого  новим абзацом такого змісту: "Перший заступник та заступники 
начальника Держземінспекції є заступниками Головного державного інспектора України з 
контролю за використанням та охороною земель.".У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий 
вважати  відповідно абзацами третім - п'ятим; в абзаці  четвертому  слова  "Заступники 
начальника,  а також керівники" замінити словом "Керівники".  

     5. Доповнити абзац перший пункту 10 реченням  такого  змісту: "Керівники   
зазначених   територіальних   органів   є  відповідно головними державними інспекторами з 
контролю за  використанням  та охороною земель Автономної Республіки Крим,  областей,  
міст Києва та Севастополя.".  

     6. Доповнити абзац перший пункту 11 після  слів  "структурних підрозділів   
Держземінспекції"   словами  "та  її  територіальних органів,  представників  Держкомзему,  
підприємств,   установ   та організацій, що належать до сфери його управління". 

      http://zakon.rada.gov.ua 
 

http://zakon.rada.gov.ua
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 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 

Ø Н А К А З  N 644 від 08.10.2008  Про внесення 
змін в додаток до наказу Мінагрополітики від 27 лютого 
2008 року N 96   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України   
10 жовтня 2008 р. за N 951/15642   

     З метою виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від 10.09.2008  N 825  
(825-2008-п ) "Про доповнення переліку об'єктів державного цінового  регулювання  на  
2008/09  маркетинговий  рік" цим наказом вносяться  зміни  в  додаток  до  наказу  
Мінагрополітики від 27 лютого  2008  року  N  96  (  z0206-08  )  "Питання  діяльності 
Аграрного  фонду  на  організованому  аграрному  ринку у 2008/2009 маркетинговому  році",  
зареєстрованого  в  Міністерстві   юстиції України 13 березня 2008 року за N 206/1497,  
виклавши його в новій редакції, що додається.  

Мінімальні та максимальні закупівельні ціни на об'єкти державного цінового 
регулювання  у 2008/2009 маркетинговому році   

        (у гривнях за 1 тонну)  
  Об'єкт державного    |    Мінімальна       |    Максимальна    | 
цінового регулювання|закупівельна ціна | закупівельна ціна | 
    (з урахуванням        |  (з урахуванням   | 
    |податку на додану  | податку на додану | 
              |    вартість)   |     вартість)     | 
|Пшениця м'яка: 
|1 класу|     1501,76      |      1851,67      | 
|2 класу|     1418,32      |      1748,79      | 
|3 класу|     1251,43      |      1543,02      | 
|4 класу|     1134,61      |      1398,98      | 
|5 класу|      967,83       |      1193,34      | 
|6 класу|      850,0         |       985,0         | 
|Пшениця тверда:           
|1 класу|     1651,96      |      2036,87      | 
|2 класу|     1551,83      |      1913,40      | 
|3 класу|     1418,32      |      1748,79      | 
|4 класу|     1268,12      |      1563,59      | 
|5 класу|     1051,28      |      1296,22      | 
|Жито:   
|1 класу|     1112,81      |      1372,09      | 
|2 класу|     1016,89      |      1253,82      | 
|3 класу|      882,54      |      1088,17      | 
|Ячмінь: 
|1 класу (для продовольчих|      1127,0      |      1306,0       | 
|цілей)  
|2 класу (для виробництва |      1090,0      |      1263,0       | 
|солоду у спиртовому       
|виробництві) 
|3 класу (для кормових    |      850,0       |       985,0       | 
|цілей)  
|    Об'єкт державного    |    Мінімальна    |    Максимальна    | 
|  цінового регулювання  |закупівельна ціна | закупівельна ціна | 
|       |  (з урахуванням  |  (з урахуванням   | 
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|                               |податку на додану | податку на додану | 
|                                |     вартість)    |     вартість)     | 
|Кукурудза(*):  
|I, II, III групи         |      1175,0      |      1362,0       | 
|IV групи                 |      1140,0      |      1321,0       | 
||V групи                  |       850,0      |      985,0          | 
  
______________      (*) - до I групи належить зерно кукурудзи для використання на 

харчові  концентрати  і  продукти;  до  II  групи  - для продуктів дитячого харчування;  до III 
групи  -  для  виробництва  крупи  та борошна; до  IV  групи  -  для  виробництва крохмалю і 
патоки;  до V групи - для кормових потреб.  

      http://zakon.rada.gov.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 
Ø 21.10.2008 

 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до  Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі”.  

Проект постанови Кабінету  Міністрів України “Про внесення змін до Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, затверджених 
постановою  Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597, розроблено 
Мінагрополітики з метою підвищення ефективності державної підтримки індивідуального 
сільського будівництва та у зв’язку з чисельними зверненнями обласних державних 
адміністрацій і фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо 
удосконалення механізму надання довгострокових кредитів за бюджетною програмою 
“Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників”. 

З метою отримання зауважень та пропозицій пропонуємо зацікавленим фізичним та 
юридичним особам розглянути зазначений проект.  

Інформацію надсилати на поштову та електронну адресу розробника.  
Розробник: Мінагрополітики. Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 

Україна, 01001.  
Електронна адреса розробника:  kirina@minapk.gov.ua 
 ЗМІНИ, що вносяться до  Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі: 
 1. Абзац другий пункту 2  викласти у такій редакції: “кредит  -  кошти  або  матеріальні 

ресурси у грошовому виразі, що  надаються  відповідно до цих Правил індивідуальним 
забудовникам за рахунок кредитних ресурсів фондів для фінансування будівництва, 
реконструкції або ремонту житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, 
добудови незавершених житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх 
до  існуючих  комунікацій,  а  також  придбання завершених або незавершених будівництвом 
житлових будинків та у разі необхідності проведення  їх добудови, реконструкції або ремонту 
відповідно до Положення про надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 
для придбання у сільській місцевості завершених або незавершених будівництвом 
індивідуальних житлових будинків, затвердженого спільним наказом Мінагрополітики і 
Мінфіну та зареєстрованого Мін`юстом (далі  - індивідуальне житло);”. 

2. Абзаци перший та другий пункту 4 викласти у такій редакції:  “Право на отримання 
кредиту мають  громадяни України, які будують (придбавають) у сільській місцевості власне 
житло, постійно проживають і працюють (у тому числі члени особистих та фермерських 
господарств)  у селах, селищах та селищах міського типу, розташованих у межах району (далі - 
індивідуальні забудовники).Право на отримання кредитів відповідно до цих Правил надається 
індивідуальному забудовнику один раз на кожен з напрямків кредитування (будівництво, 
завершення будівництва, реконструкцію, ремонт, придбання житлового будинку, спорудження 
інженерних мереж) за умови повного розрахунку за раніше отриманий кредит.” . 

3. Пункт 6  викласти у такій редакції: “ 6. Кредит індивідуальному забудовнику 
надається на термін до 20 років з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох 
відсотків річних, а позичальник, який  має  трьох  і  більше   неповнолітніх  дітей, звільняється 
від сплати відсотків за користування кредитом упродовж дії кредитної угоди, починаючи з дати 
надання копії свідоцтв про народження дітей. Молодим сім’ям  або неповним сім’ям  кредит 
надається на термін до   30 років. Позичальнику, який  має на своєму утриманні дитину-
інваліда, за рахунок бюджетних джерел погашається 10 відсотків суми зобов’язань за 
кредитом.”. 

4. Пункт 8  викласти у такій редакції: “8. Індивідуальні  забудовники,  яким  
надаватиметься  кредит, визначаються  фондами  на   підставі відповідних списків, 

mailto:kirina@minapk.gov.ua
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затверджених органами   місцевого самоврядування. У першочерговому  порядку  кредит  
надається   індивідуальним забудовникам   для   завершення   раніше  розпочатого  будівництва 
індивідуального житла та молодим спеціалістам, направленим  працювати у сільську 
місцевість”. 

5. Абзац перший пункту  9 викласти у такій редакції: “Сума  кредиту  визначається  
фондом  з урахуванням платоспроможності  позичальника і не може перевищувати сто тисяч 
гривень  для придбання чи завершення будівництва (реконструкції, ремонту) будинку і двісті 
тисяч гривень для спорудження нового житлового  будинку”. 

6. Абзац третій пункту  11  виключити. 
7. Абзац дев’ятий  пункту  11  викласти у такій редакції: “проектно-кошторисну 

документацію або будівельний паспорт на спорудження або  добудову житлового будинку з 
надвірними підсобними приміщеннями,  погоджену з районним архітектором,  вартість  
виготовлення  якої  за  згодою позичальника може входити до суми кредиту;”. 

 8. В абзаці першому пункту  14  слово “мають” замінити на слово “можуть”. 
 9.  В абзаці другому пункту  14  слова  “нотаріально посвідчене” вилучити. 
10.  Пункт  17 викласти у такій редакції:“17. Видача кредиту здійснюється в міру 

виконання робіт згідно з актами про завершені попередні етапи будівництва, складеними 
позичальником, підрядною організацією та фондом, а у разі виконання робіт  власними  силами 
позичальника – позичальником і фондом. Кредит на виконання першого етапу надається на 
підставі  укладеної кредитної угоди. Позичальник може одержати кошти авансом на придбання 
будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання у безготівковій формі у розмірі до 60 
відсотків кредиту, якщо це обумовлюється  кредитною угодою”. 

11. Пункт 20 викласти у такій  редакції:“20. Погашення кредиту та внесення плати за 
користування ним розпочинається через два місяці після завершення терміну, встановленого у 
кредитній угоді ”. 

12. У абзаці першому пункту 28 слова “споруджуваних житлових будинків     з    
надвірними  підсобними   приміщеннями  і”  замінити   словами  “об’єктів кредитування та 
іпотеки і в разі виникнення потреби ”. 

Абзаци другий та третій пункту 34 викласти у такій редакції: “50 відсотків  обсягу  -  
пропорційно  до  фактичних   обсягів видатків  місцевих  бюджетів та інших джерел для 
надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам;   50 відсотків обсягу - 
пропорційно до  чисельності  сільського населення регіону”. 

14. Абзац четвертий  пункту 34 виключити. 
http://www.minagro.kiev.ua 

 
Ø 20.10.2008  

 ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту Постанови Кабінету Міністрів України про 
затвердження Технічного регламенту щодо частин та характеристик колісних 
сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів. 

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є приведення 
національної нормативно-правової бази у сфері технічного регулювання щодо 
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів у відповідність з acquis communautaire - 
правовою системою Європейського Союзу, що направлено на виконання положень Закону 
України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу” від 18 березня 2004 року № 1629-IV. Розроблення Технічного 
регламенту щодо певних частин та характеристик колісних сільськогосподарських або 
лісогосподарських тракторів, гармонізованого з вимогами Директиви 74/151/EEC 
Європейського Союзу від 4 березня 1974 року про зближення законодавств держав-членів щодо 
певних частин та характеристик колісних сільськогосподарських або лісогосподарських 
тракторів, є одним із заходів виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу. 

Призначенням Технічного регламенту є встановлення в Україні єдиних нормативних 
вимог до форми, розмірів та розташування номерного знаку; маси та її розподілу за осями; 
вимог до ємностей (баків) для рідкого палива; вимог до баластних вантажів; вимог до 

http://www.minagro.kiev.ua
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звукового сигналу та методи його визначення; вимог до зовнішнього шуму та методи його 
визначення; вимог до випускної системи двигунів (глушників) як наслідок - створення умов для 
визнання законодавства України з технічного регулювання в галузі тракторів прийнятним для 
світової спільноти (гармонізованим з законодавством ЄС, СОТ тощо). Даний Технічний 
регламент є складовою частиною системи нормативно-правових актів та нормативних 
документів, що встановлюють вимоги до тракторів, відповідність яких повинна бути 
підтверджена при затвердженні типу завершених сільськогосподарських або лісогосподарських 
тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин разом з їх системами, складовими 
частинами та окремими технічними вузлами. 

Зазначений проект разом  з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики України – www.minagro.gov.ua 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за 
адресами: Департамент інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001;на e-mail scherbina@minapk.gov.ua; на адресу Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: 01011, вул. Арсенальна 
9/11. 

 http://www.minagro.kiev.ua 
 

Ø 15.10.2008  
Повідомлення про оприлюднення до проекту постанови Кабінету Міністрів України  
“ Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських 

територій”.  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

“Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій” 
Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Повний пакет матеріалів до проекту постанови Кабінету Міністрів України  “Про 
утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій” 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики 
України: www.minagro.kiev.ua . Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та 
електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 
Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: 
illenko@minapk.gov.ua . 

Міжвідомча координаційна рада з питань розвитку сільських територій ( далі - 
Міжвідомча координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним 
при Кабінеті Міністрів України на строк виконання Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року (далі – Державна програма). 

Міжвідомча координаційна рада сприяє організації виконання завдань і заходів 
Державної програми та координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, наукових установ, залучених до їх виконання. Міжвідомча координаційна рада у своїй 
діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України 
та  постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням. 

Основними завданнями Міжвідомчої координаційної ради є: 
§ опрацювання та внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо 

шляхів розвитку сільських територій  відповідно до завдань і заходів Державної 
програми; участь у розробці державних цільових та галузевих  програм розвитку 
українського села;  

§ участь у проведенні експертизи проектів законодавчих та інших 
нормативно-правових актів з питань розвитку сільських територій, що розглядаються 
Кабінетом Міністрів України; 

§ створення умов по забезпеченню взаємодії Міжвідомчої координаційної 
ради з центральними та місцевими органами виконавчої влади з виконання програмних 
завдань шляхом створення відповідних регіональних координаційних рад; 

http://www.minagro.gov.ua
mailto:scherbina@minapk.gov.ua;
http://www.minagro.kiev.ua
http://www.minagro.kiev.ua
mailto:illenko@minapk.gov.ua
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§ аналіз стану реалізації державної політики у сфері розвитку села та 
розробка рекомендацій щодо вдосконалення державного і регіонального  управління 
розвитком сільських територій; 

§ здійснення аналізу виконання Державної програми та надання 
пропозицій Кабінету Міністрів України щодо подальших дій для досягнення 
програмних цілей. 
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про утворення Міжвідомчої 

координаційної ради з питань розвитку сільських територій” розроблено на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження 
Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року” (далі 
Державна програма). 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою координації 
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, підприємств та 
організацій, які беруть участь у виконанні зазначеної Державної програми. 

Основною метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є організаційно-
правове забезпечення виконання у встановлені терміни та в повному обсязі Державної цільової 
програми розвитку українського села на період до 2015 року. 

Досягнення мети відбуватиметься шляхом: 
§ опрацювання та внесення пропозицій органам законодавчої та 

виконавчої влади щодо шляхів розвитку сільських територій  відповідно до завдань і 
заходів Державної програми; розробки галузевих та регіональних програм розвитку 
українського села; 

§ участі у проведенні експертизи проектів законодавчих та інших 
нормативно-правових актів з питань розвитку сільських територій, що розглядаються 
Кабінетом Міністрів України; 

§ створення умов щодо забезпечення взаємодії Міжвідомчої 
координаційної ради з центральними та місцевими органами виконавчої влади з 
виконання програмних завдань та створення структурних підрозділів з питань розвитку 
сільських територій в регіонах; 

§ аналізу стану реалізації державної політики у сфері розвитку села та 
розробки рекомендацій щодо вдосконалення державного і регіонального  управління 
розвитком  сільських територій; 

§ здійснення аналізу виконання Державної програми та надання 
пропозицій Кабінету Міністрів України щодо подальших дій для досягнення 
програмних цілей. 
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої 

координаційної ради з питань розвитку сільських територій" створить умови для забезпечення 
в повній мірі координації організації та контролю виконання Державної цільової програми 
розвитку українського села на період до 2015 року. 

http://www.minagro.kiev.ua 
 

Ø 14.10.2008  
Повідомлення до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про приєднання  до 

Угоди про Міжнародну Організацію Виноградарства та Виноробства» 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про приєднання  до Угоди про Міжнародну Організацію Виноградарства та 
Виноробства” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної 
політики України оголошує про його публікацію. 

Повний пакет матеріалів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
приєднання  до Угоди про Міжнародну Організацію Виноградарства та Виноробства” 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики  
України: www.minagro.kiev.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування   оголошення 

http://www.minagro.kiev.ua
http://www.minagro.kiev.ua
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за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: 
lav@minagro.gov.ua та Державний комітет України з питань регуляторної політики та 
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua 

Вступ України до Світової організації торгівлі та посилення процесів інтеграції і 
кооперації в Європі вимагає більш активної участі в науково-практичній роботі Міжнародної 
Організації Виноградарства та Виноробства – організації, яка об’єднує виноградарів та 
виноробів всього світу.Міжнародна Організація Виноградарства та Виноробства (далі МОВВ) є 
міжурядовою організацією, яка створена згідно з Домовленістю від 3 квітня 2001 року.МОВВ є 
спадкоємницею Міжурядової організації – МіжнародногоБюро Винограду та Вина (МБВВ), 
створеного згідно з Домовленістю 8 країн  (Франція, Іспанія, Туніс, Португалія, Угорщина, 
Люксембург, Греція, Італія) від 29 листопада 1924 року в Парижі. 

Наша держава була прийнята до рядів цієї визнаної та, по суті, головної міжурядової 
організації по виноградарству та виноробству (Міжнародного Бюро Винограду та Вина) на 
правах постійного члена на 76-й Генеральній Асамблеї відповідно до доручення Кабінету 
Міністрів України (від 9 жовтня 1996 року № 15893/45).Міжнародна Організація 
Виноградарства та Виноробства надає різноманітні рекомендації для галузей виноградарства та 
виноробства, які приймаються Європейським Співтовариством, підкреслюючи тим самим 
вплив МОВВ на процеси регулювання та торгівлі (країни ЄС виробляють близько 70 % вина в 
світі). 

Метою та завданнями МОВВ є: 
§ користь для здоров'я людини  та якість вина; 
§ захист інтересів виноробної галузі та створення сприятливих     

ринкових умов; 
§ гармонізація стандартів та відповідність методів аналізу; 
§ захист географічних назв; 
§ гарантія чистоти та походження продуктів; 
§ боротьба з шахрайством та недобросовісною конкуренцією. 

На сьогодні країнами-членами МОВВ є 41 держава, крім того 6 країн, в тому числі 
Україна, мають статус держави in fieri. Показовим є той факт, що такі країни  як Російська 
Федерація, Молдова, Грузія приєдналися до Угоди про МОВВ. 

Україна не приєдналась до Угоди, але згідно з Резолюцією Виконавчого Комітету 
МОВВ 2/2002 та відповідно до листа Генерального директора МОВВ від 26.01.04 має статус 
Спостерігача.Статус країни в якості Спостерігача суттєво обмежує дії фахівців як у контексті, 
власне, участі у заходах МОВВ , так і у процесі прийняття рішень, які були б корисними для 
держави. Нашій державі необхідно з метою урегулювання питань з виноградарства та 
виноробства  продовжувати   брати   участь   в   роботі   Міжнародної   Організації 
Виноградарства та Виноробства, країни – члени якої представляють 95 % світового 
виробництва та споживання вина. МОВВ об’єднує понад 600 експертів зі всього світу, які 
співпрацюють в Групах Експертів, Підкомісіях та Комісіях МОВВ з розробки нормативної 
документації шляхом досягнення згоди щодо рекомендацій науково-технічного, 
технологічного, економічного та правового характеру, призначених для кожної з країн-членів 
МОВВ. 

Запропонований проект постанови спрямований  на законодавче врегулювання статусу 
держави з метою забезпечення ефективної участі України в роботі  Міжнародної Організації 
Виноградарства та Виноробства. 

Проектом постанови пропонується підтвердження  приєднання держави до Угоди про 
Міжнародну Організацію Виноградарства та Виноробства з метою сприяння гармонізації 
існуючої міжнародної практики та законів, участь, в разі потреби, в розробці нових 
міжнародних норм і стандартів, з метою поліпшення умов виробництва та збуту виноробної 
продукції та врахування інтересів споживачів. 

Прийняття зазначеного проекту постанови надасть нашій державі право користуватися 
офіційними стандартами та правилами Міжнародної Організації Виноградарства та 
Виноробства, які мають юридичну силу при міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами і 
застосовуються при арбітражних спорах. 

mailto:lav@minagro.gov.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
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Повноцінне членство України в МОВВ дозволить ефективно використовувати 
закордонний досвід, забезпечити в майбутньому захист вітчизняного ринку від проникнення 
низькоякісної імпортної продукції, здійснювати моніторинг та маркетинг вітчизняного та 
іноземних ринків, дозволить вітчизняним підприємствам – виробникам виноградно-виноробної 
продукції  конкурувати на світовому ринку, експортувати на належному рівні свою продукцію 
до країн-членів МОВВ, що буде сприяти розвитку галузі і, як наслідок, створенню нових 
робочих місць та збільшенню надходжень до державного бюджету.  

http://www.minagro.kiev.ua 
 

Ø 08.10.2008  
ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Концепції  Державної цільової програми обліку наявності та 
використання пестицидів на 2009-2013 роки». 

Мета програми полягає у створенні інформаційної системи на основі новітніх 
технологій, що дозволять: 

§ отримати систему жорсткого контролю обліку наявності та використання 
пестицидів на території України; 

§ забезпечити ведення єдиної загальнодержавної бази даних 
постачальників та споживачів пестицидів, а також всієї номенклатури препаратів, які 
постачаються із-за кордону; 

§ створити додаткові автоматизовані робочі місця для оперативного збору, 
обробки та передачі інформації в агропромисловому комплексі. 
Досягнення мети приведе до таких результатів: 

§ автоматизація процесів збору та передачі інформації; 
§ забезпечення централізованого контролю за рухом пестицидів на всіх 

рівнях (споживач-постачальник-районна інспекція захисту рослин-обласна інспекція 
захисту рослин-Головна державна інспекція захисту рослин-Державна митниця 
України); 

§ забезпечення оперативного внесення змін при корекції даних системи 
ліцензування та дозвільної системи; 

§ збереження бюджетних коштів за рахунок оперативного контролю 
державними інспекціями захисту рослин АР Крим, областей, районів, можливість 
отримання інформації в режимі on-line. 
Зазначений проект розпорядження разом з пояснювальною запискою з 07 жовтня 

поточного року знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України – 
www.minagro.gov.ua 

Пропозиції та зауваження до зазначеного наказу Міністерства аграрної політики 
України просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: 01601 м. Київ-24, 
вул. Пилипа Орлика, 24/1 Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики 
України; або на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва: 01011, вул. Арсенальна 9/11. 

Проект розпорядження розроблений з метою інтеграції України в ЄС, вступу до СОТ та 
доцільності входження в світовий ринок продукції рослинництва і тваринництва, 
удосконалення форм і методів підготовки учасників ринку пестицидів забезпечувати 
ефективний контроль за їх діяльністю, недопущення на ринок неякісної продукції, що 
сприятиме підвищенню продуктивності сільськогосподарського виробництва. Ринок 
пестицидів має бути прозорим і дасть змогу прослідкувати рух будь-якої партії препаратів від 
завезення в країну до внесення їх на посіви.  

Прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України сприятиме поліпшенню 
інвестиційного клімату, зменшенню пестицидного навантаження на ґрунти, оперативно  
проводити контроль за рухом пестицидів та здійснювати оперативний аналіз залишків 
пестицидів, підвищить конкурентоспроможність продукції рослинництва. 

http://www.minagro.kiev.ua 
 

http://www.minagro.kiev.ua
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
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Ø 03.10.2008  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України  “Про внесення змін до 

Закону України  “Про Митний тариф України  ” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення 

змін до Закону України  “Про Митний тариф України ” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту, Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 
Проектом закону пропонується зменшити ставку ввізного мита на велику рогату худобу до 
рівня 1% з метою подальшого збільшення обсягів виробництва м’яса яловичини та для 
відтворення  та нарощення  поголів’я .  

Метою проекту нормативного акта є створення сприятливих умов для зміцнення 
тваринницької галузі, покращення соціального стану на селі, забезпечення споживача якісною  
вітчизняною продукцією та продовольчої безпеки держави. 

Повний пакет документів до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 
України  “Про Митний тариф України ”  розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – 
сайті Міністерства аграрної політики  України: www.minagro.kiev.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за адресами: Міністерство аграрної політики України, 01001 м. Київ, вул. 
Хрещатик, 24, e-mail: potopalska@minapk.gov.ua ; Державний комітет України з питань 
регуляторної політики та підприємництва, 01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: 
mail@dkrp.gov.ua. 

Шляхом зменшення митної ставки передбачається розв’язати наступні  проблеми: 
§ стабілізація та нарощування чисельності поголів’я великої рогатої 

худоби; 
§ нарощування обсягів виробництва яловичини для задоволення потреб 

внутрішнього ринку; 
§ нарощування експортного потенціалу.    

Правовими підставами розробки законопроекту є постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 серпня 2008 року №729 «Про заходи щодо активізації роботи з розвитку тваринництва» 

Законодавство України у сфері митно-тарифного регулювання складається із Закону 
України «Про Митний тариф України» та інших нормативно-правових актів. 

Прийняття проекту Закону України «Про  внесення змін до Закону України «Про 
Митний тариф України» створить більш сприятливі умови для відтворення поголів’я великої 
рогатої худоби в Україні та буде сприяти розвитку вітчизняної галузі тваринництва. 

http://www.minagro.kiev.ua 
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 3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
        23.10.2008 По состоянию на 22 октября, согласно оперативным данным 

Минагрополитики, в Украине было собрано 49,04 млн. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые 
культуры к указанной дате были собраны на 14,04 млн. га, или 90% планируемых к уборке 
площадей. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 34,9 ц/га. Хозяйства, в 
частности, намолотили 5,05 млн. тонн зерна кукурузы с 1,17 млн. га (46% от плана) при средней 
урожайности 43,2 ц/га. Согласно данным Минагрополитики, аграрии также собрали 278 тыс. 
тонн гречихи с 266 тыс. га, 231,5 тыс. тонн проса с 136,9 тыс. га, 77 тыс. тонн риса с 13,5 тыс. 
га, 477,6 тыс. тонн сои с 306,4 тыс. га. Аграрии к 22 октября также собрали 5,6 млн. тонн семян 
подсолнечника с 3,6 млн. га (85%) при средней урожайности 15,5 ц/га. К указанной дате 
сахарная свекла в Украине была убрана с 273,99 тыс. га, или 70% планируемых к уборке 
площадей. Хозяйства накопали 9,82 млн. тонн свеклы при средней урожайности 358,5 ц/га и 
вывезли с полей 8,579 млн. тонн. Также в Украине практически завершен сев озимых культур, 
которыми к указанной дате было засеяно 7,556 млн. га, или 100% от плана (без учета рапса).  

Посевы озимых на зерно составляют 7,48 млн. га (100% от плана), в том числе озимая 
пшеница посеяна на 6,035 млн. га (96% плана).  

АПК-Информ 
 

23.10.2008 Министерство аграрной политики Украины предлагает до 1 сентября 2009 г. 
отменить действие ставки экспортной пошлины на семена подсолнечника (код УКТ ВЭД 
120600). Соответствующий законопроект, текстом которого располагает АПК-Информ, в 
настоящее время направлен на согласование в Минэкономики Украины, предлагается вынести 
на рассмотрение парламента в связи с необходимостью принятия мер для предотвращения 
влияния последствий мирового финансового кризиса на АПК Украины. По мнению 
разработчиков документа, его принятие позволит преодолеть в Украине негативные процессы 
стремительного снижения цен на семена подсолнечника и подсолнечное масло, а также создать 
конкурентную среду на рынке указанных видов продукции. Как отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту, данный документ "не требует проведения консультаций с 
общественностью" для его принятия.  

Комментируя возможное принятие данного законопроекта, заместитель генерального 
директора ассоциации "Укролияпром" Ирина Кузнецова отметила, что предлагаемая мера 
может спровоцировать кризисную ситуацию не только в масложировой отрасли, но и на 
продовольственном рынке Украины. По мнению ассоциации, отмена (даже временная) 
экспортной пошлины на семена подсолнечника спровоцирует массовый неконтролируемый 
экспорт из Украины данной продукции по демпинговым ценам. Учитывая наблюдающееся 
резкое снижение цен на семена подсолнечника на мировом рынке, массовый импорт данной 
продукции из Украины приведет к полному обвалу мировых цен на нее, считают в ассоциации.  

Говоря о возможных последствиях для масложировой отрасли Украины, в 
"Укролияпром" считают, что в случае принятия данного законопроекта отрасль вернется в 
кризисное состояние, наблюдавшееся в 1997-1998 гг. Экспорт украинской масложировой 
продукции будет практически остановлен, что приведет к потере страной внешних рынков. 
"Отмена экспортной пошлины приведет к развалу отрасли, остановке большинства 
предприятий, возвращению к "сырьевому" экспорту и превращению Украины в сырьевой 
придаток ЕС", - отметила И.Кузнецова.  

Свое обоснование нецелесообразности принятия указанного законопроекта ассоциация 
"Укролияпром" уже направила в Министерство экономики Украины.  
АПК-Информ 
 

23.10.2008 Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) призывает 
народных депутатов Украины во время работы Верховной Рады уделить первоочередное 
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внимание вопросам, связанным с законодательным урегулированием условий работы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с начала следующего года.  

Как сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, так, по мнению экспертов УКАБ, в 
ближайшее время крайне необходимо сформировать действенные механизмы поддержки 
сельскохозяйственной отрасли на среднесрочную перспективу, и, в первую очередь, на 2009 год.  

В частности, речь идет о поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей через 
специальный режим налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренный 
правительственным законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей" N3024.  

В УКАБ надеятся, что народные депутаты рассмотрят данный законопроект во втором 
чтении среди ряда других законопроектов, связанных с необходимостью нивелировать 
последствия финансового кризиса.  

В то же время, в Ассоциации считают, что при рассмотрении указанного законопроекта 
целесообразно учесть нормы законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О налоге 
на добавленную стоимость" N2780, который касается условий налоговой поддержки отрасли в 
целом, обратив особое внимание на молочную отрасль, так как в этом законе, в частности, не 
учтены интересы частных селянских хозяйств.  

Так, в случае непринятия законопроекта N3024 последствия для Украины могут быть 
весьма плачевными, считают в УКАБ. Если частные хозяйства населения, от которых доля 
поступаемого молока на перерабатывающие предприятия составляет более 70%, с 1 января 
следующего года потеряет действующую поддержку, это приведет к вырезанию поголовья, 
сокращению производства молока и его переработки, а также, кроме экономических также и к 
социальным последствиям. По данным руководителя группы экспертов УКАБ Владимиар 
Лапы, производства молока в Украине уменьшается на протяжении последних лет, ежегодно - 
на 3-5%, поголовье скота – на 10%. "Эта относительно успешная отрасль переходит сейчас в 
стадию стагнации. Для того, чтобы прекратить этот процесс, необходимо сохранить, хотя бы, те 
условия, которые существуют сейчас, и для товарных производителей и для частных селянских 
хозяйств", - считает В.Лапа. Эксперт уверен, что, если продлится кризис на товарных рынках 
аграрной продукции, как на мировом, так и на украинском, и на него наложится отмена 
государственной налоговой поддержки, то в отрасли могут произойти непрогнозируемые 
изменения. "В противном случае или понизятся на 20% закупочные цены (на молоко – ред.), 
или необходимо будет с нового года на 20% поднимать цены на готовую продукцию, что во 
время финансового кризиса недопустимо", - добавил глава правления Национальной 
ассоциации молочников Украины "Укрмолпром" Василий Бондаренко.  

Глава "Укрмолпром" также напомнил, что страны-соседи Украины – Россия и Беларусь 
субсидируют в больших объемах свое производство молочных продуктов. Европейский Союз 
также, по его данным, принял решение на 5 лет продлить срок действия законодательных актов, 
согласно которым предоставляются субсидии при экспорте продукции. "Таким образом, наша 
продукция может стать неконкуррентноспособной. Поэтому в этом плане необходимо 
принимать срочные меры", - отметил он. Напомним, согласно законопроекту N3024, 
предлагается оставлять в распоряжении сельскохозяйственного товаропроизводителя сумму 
налога на добавленную стоимость, которая начислена по операциям по поставке 
сельскохозяйственной продукции и подлежит перечислению в бюджет, и не включать эту сумму 
к валовым доходам сельскохозяйственного товаропроизводителя с целью налогообложения 
налогом на прибыль предприятий. В соответствии с законопроектом, указанные налоговые 
льготы будут получать сельскохозяйственные предприятия разной формы собственности при 
условии, что реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и 
продуктов ее переработки составит не меньше 75% общей суммы дохода.  
ЛIГАБiзнесIнформ 
 

      28.10.2008 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Холдинг «Хлеб Киева» продал одну из 
своих законсервированных производственных площадок — хлебозавод №4 (район станции 
метро «Лукьяновская», на ул. Дегтяревской) — под строительство офисного центра. 

Покупателем стала компания «Строительный союз «Монолит» (Киев). По официальным 
данным, контроль над «Строительным союзом «Монолит» осуществляют ООО «Интеграл-
Гарант», ЗАО «Вадес» и физическое лицо — председатель правления последней компании 
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Сергей Туник. «Вадес» занимается общим строительством, а также подготовкой к продаже или 
сдаче внаем зданий. Компанию «Интеграл-Гарант» ряд участников рынка связывают с 
«Интеграл-Холдингом», основным акционером которого является публичная компания «КДД 
Груп Н. В» братьев Константиновских. Цель покупки площадки под комбинатом — 
строительство офисного центра: по данным Антимонопольного комитета, выдавшего 
разрешение на покупку, «Строительный союз «Монолит» планирует сдавать в аренду офисные 
помещения в столице.  

По неофициальной информации, помимо приобретения площадки под 
хлебокомбинатом, строительная компания ведет переговоры о покупке находящегося по 
соседству на ул. Дегтяревской предприятия-автопарка. Стоимость сотки земли в районе 
станции метро «Лукьяновская» — $25-30 тыс., площадь хлебокомбината — минимум 2 га. 
Участники рынка не сомневаются, что даже при высокой цене земли проект будет 
высокорентабельным — по оценкам Colliers International, в целом за 2008 г. в Киеве появится 
около 195 тыс. кв. м офисов, и при этом спрос продолжает значительно превышать 
предложение.Как уверили в «Хлебе Киева», речь идет о продаже актива, а не технической 
перерегистрации, и компания-покупатель не аффилирована с собственниками хлебного 
холдинга. «Киевхлеб» больше не имеет отношения к этому активу»,— говорит Наталья 
Лукьянова, пресс-секретарь «Хлеба Киева». Напомним, что хлебокомбинат №4 в результате 
реструктуризации уже год как не существует в статусе отдельного завода (был присоединен к 
хлебокомбинату №10, а затем прекратил свое существование, получив статус 
производственного цеха этого предприятия). «Ничего нашего там уже не осталось: 
оборудование было распределено по другим заводам, остальное порезали на металлолом. От 
завода — одни стены»,— говорит источник в «Киевхлебе». 

Эта продажа может стать первой в череде сделок по продаже остановленных 
хлебокомбинатов. За последние годы «Хлеб Киева» закрыл несколько заводов, расположенных 
преимущественно в привлекательных для застройки местах. В частности, был законсервирован, 
а затем и закрыт комбинат №1 на Печерске (в прошлом году было принято решение о продаже 
его имущественного комплекса), хлебозавод №6 (возле станции метро «Левобережная») был 
присоединен к хлебокомбинату №11. По информации «і», в следующем году это предприятие 
будет полностью остановлено, а также будет решаться вопрос о целесообразности дальнейшего 
функционирования Булочно-кондитерского комбината (расположен напротив больницы 
«Охматдет»). Не исключено, что список будет расширен — уже сейчас, чтобы не допустить 
сокращения объемов производства из-за уменьшения количества работающих предприятий, 
холдинг увеличивает мощности на заводах, расположенных в отдаленных от центра Киева 
районах или в регионах. В частности, в ближайшее время должна быть запущена 
дополнительная линия по производству хлеба «Украинского» на Васильковском 
хлебокомбинате. «Если первично получение средств за продажу земли, то вынесение 
производства в регионы — логичный шаг. Продажа актива означает для собственников 
снижение рисков, которые бы возникли в случае самостоятельной реализации строительного 
проекта, особенно в условиях финансового кризиса»,— говорит Анатолий Баронин, директор 
аналитической группы Da Vinci AG.  

Экономические известия  
 
   27.10.2008 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Президент Украины Виктор Ющенко 

поручил Кабинету министров принять меры по безотлагательной отмене моратория на продажу 
земель сельскохозяйственного назначения. Данное поручение содержится в Указе Президента 
№ 965/2008 от 24 октября, которым вводятся в действие решение Совета национальной 
безопасности и Украины о минимизации влияния мирового финансового кризиса. Данным 
решением также дан ряд поручений правительству и Национальному банку Украины среди 
которых, в частности, предусматривается создание Стабилизационного фонда и направление в 
него поступлений от приватизации объектов государственной собственности, которые будут 
получены до конца года, и средств, привлеченных от размещения облигаций внутренних 
государственных займов (кроме рефинансирования), и определить основные направления его 
использования. 

Также правительству Украины поручено внести необходимые изменения в закон о 
госбюджете-2009, направленные на увеличение доли бюджетных расходов инвестиционного 
направления, в частности, для финансирования инфраструктурных проектов, а также 
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предоставление государственных гарантий для привлечения предприятиями средств с целью 
выполнения экспортных контрактов. 

Кабинету министров также поручено провести срочные консультации с 
международными финансовыми организациями, Европейской комиссией, правительствами 
иностранных государств относительно получения финансовой поддержки для реализации 
инфраструктурных проектов, активизировать работу с Международным валютным фондом для 
получения стабилизационного займа, временно внедрить дополнительные ограничения на 
импорт в соответствии со статьей 12 ГАТТ 1994 в части мер по регулированию платежного 
баланса. 

Кабинету министров Уцкраины также дано поручение в течение месяца обеспечить 
возвращение из государственного бюджета Украины плательщикам налога на добавленную 
стоимость заявленных к возмещению сумм налога, которые подтверждены проверками и 
наличием возвращенной в 60-дневной срок валютной выручки за экспорт товаров и услуг, 
внедрение упрощенного механизма возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам 
при условии поступления валютной выручки.  

Зерно Он–Лайн  
 
     27.10.2008 «Агро Перспектива» (г. Киев) — По последним данным, в Крыму посеяно 

507,7 тысяч гектар озимых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной 
политики АРК. По информации пресс-службы, в целом по автономии озимые культуры 
посеяны на 83% от задания. При этом из указанного количества площади засеяно 495,4 тыс. га 
на зерно, что также составляет 83% от задания. В пресс-службе добавили, что первыми 
завершили сев озимых культур Кировский (задание 27,8 тыс. га) и Советский районы (35,9 тыс. 
га).    Зерно Он–Лайн 

 
 28.10.2008«Агро Перспектива» (г. Киев) — Донецкие фермеры и польские 

предприниматели решили объединить усилия для производства биотоплива. Их совместное 
предприятие «Экотоп» намерено делать брикеты из соломы, которые используются как 
альтернатива черному топочному углю. 

Разрешение на создание ООО «Совместное украинско-польское предприятие «Экотоп» 
антимонопольный комитет выдал ассоциации фермеров «Агросервис» (г. Волноваха) и 
компании «Инвестиция» (г. Люблин). «Агросервис» занимается выращиванием и реализацией 
зерновых и масличных культур, разведением крупного рогатого скота. Кроме того, ассоциация 
является соучредителем компании «Экопрод А.Т.» совместно с американской Western NIS 
Enterprise Fund (Фонд поддержки предприятий в новых независимых странах, венчурный фонд 
с уставным капиталом $150 млн.) В поле деятельности «Экопрод» входит производство и 
переработка сельхозкультур (мука, крупы, комбикорма), дистрибуция сельхозтехники, 
реализация удобрений. Учитывая эту активную вовлеченность в производство сельхозкультур, 
украинская сторона сможет в полной мере обеспечить СП сырьем для топливных брикетов. 
Детализировать свои планы в «Агросервисе» отказались по причине отсутствия руководства. 
Польская же «Инвестиция», по данным АМКУ, занимается производством и поставкой 
электроэнергии, газа, воды и добычей сырья для промышленной переработки, но на территории 
Украины до этого не осуществляла никакой деятельности.  

У производства брикетов есть все шансы стать прибыльным бизнесом для аграриев. 
«При переработке сельхозпродукции удельный вес отходов весьма значителен. На тонну 
произведенного продукта приходится от 1,5 т (ячмень) до 2 т (пшеница) соломы. Производя из 
этой соломы брикеты, можно получить теплотворную способность на единицу объема почти в 
10 раз большую, чем исходное сырье. К примеру, теплотворная способность при сжигании 
пшеничной соломы составляет 17-18 МДж/кг, рапсовой — 16-17 МДж/кг, кукурузы —18 
МДж/кг. Для сравнения, теплотворная способность древесины в среднем составляет 17,5-19 
МДж/кг»,— объясняет директор УП «Экобрик» (белорусский производитель брикетов и паллет) 
Евгений Пуговцев.  

Кроме дешевого сырья и растущего рынка сбыта, у брикетного производства есть 
дополнительный фактор стать высокорентабельным бизнесом — производители начинают 
рассчитывать стоимость брикетов, исходя из стоимости черного угля. По энергоэффективности 
брикеты практически соответствуют черному топочному углю. По остальным потребительским 
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свойствам они существенно его превосходят. Поэтому цена брикета никак не может быть 
меньше цены угля. В розничной торговле в Прибалтике стоимость брикета составляет около 
250 лат (Латвия), а в Германии — до EUR600/т. 

Экономические известия 
Ø 29.10.08 Аграрии просят срочно 

профинансировать Аграрный фонд для активизации закупок 
зерновых на внутреннем рынке. 

Меры по стабилизации рынка и предотвращению дальнейшего обвала цен они оценили 
в 1 млрд. грн. на ближайшие месяцы. Общественные объединения АПК обратились к Юлии 
Тимошенко с просьбой срочно выделить Аграрному фонду дополнительные средства на 
проведение финансовых интервенций. Активные действия госагента на внутреннем рынке 
необходимы в связи со значительным ухудшением ситуации, в частности, с резким снижением 
цен на зерновые всех классов. 

«Из-за существенного излишка предложения фуражного зерна ценовая ситуация на 
внутреннем зерновом рынке является крайне неудовлетворительной»,— говорится в обращении 
к премьеру. По данным профильных ассоциаций, на рынке Украины цены на пшеницу 
фуражную упали до 400 грн./т, кукурузу — до 350 грн./т, ячмень — до 600 грн./т. При этом 
спрос со стороны покупателей остается низким, поскольку они не могут аккумулировать 
достаточно средств для закупки партий в условиях отсутствия банковского кредитования. 
Снижение предложения зерна на внутреннем рынке происходит за счет двух факторов — 
закупки партий на экспорт и закупки в государственные резервы. 

Как заявляют аграрии, с 23 октября Аграрный фонд приостановил закупки из-за 
отсутствия финансирования. «Как нам стало известно, из-за невыделения средств Аграрный 
фонд был вынужден с 23 октября приостановить операции по проведению финансовых 
интервенций на рынке зерна»,— говорится в обращении аграриев к премьеру. Чтобы провести 
закупки в полном объеме, по мнению аграриев, необходимо выделить АФ 700 млн. грн. на 
октябрь и 300 млн. грн. — на ноябрь. 24 сентября Рада увеличила расходы госбюджета-2008 на 
формирование Аграрным фондом государственного продрезерва на 1 млрд. грн., до 3,623 млрд. 
грн. Отметим, что Аграрный фонд все же не полностью остановил свою работу. «Насколько мне 
известно, какие-то закупки сейчас ведутся — покупаем законтрактованное зерно»,— говорит 
начальник отдела государственных финансовых интервенций Аграрного фонда Михаил 
Срибный. 

Что касается закупок зерновых с целью дальнейшего их экспорта, то компании-
трейдеры не могут сейчас осуществлять активных закупок из-за невозможности привлечь 
кредиты. Транснационалам также сложнее стало привлекать ресурсы от материнских компаний, 
которые также ощущают последствия финансового кризиса. Кроме того, цены на зерновые 
снижаются на мировом рынке, что снижает потребность в поставках из Украины. «Текущее 
состояние усложняется ситуацией на мировых финансовых рынках, падением спроса и цен на 
зерно в странах-импортерах, из-за чего темпы экспорта зерна из Украины в ближайшее время 
будут снижаться,— отмечает, в частности, президент Ассоциации фермеров и частных 
землевладельцев Украины Иван Томич.— Резкое падение цен на зерно на внешних рынках 
приводит к дефолтам со стороны покупателей по ранее заключенным контрактам». Объемы 
экспорта, по данным на вторую декаду октября, уже превысили 7,5 млн. т зерна — при этом 
около 3,5 млн. т составляет пшеница, из которой 50% — продовольственная. При этом 
нестабильная ситуация на мировых рынках уже отразилась на темпах экспорта зерна из 
Украины — по свидетельству участников рынка, если ранее Украина отгружала несколько 
кораблей с зерном в неделю, то сейчас их количество значительно сократилось. Потенциально 
улучшить ситуацию мог бы дополнительный экспорт зерна из Украины по Всемирной 
продовольственной программе ООН — переговоры о таких поставках представители ООН 
провели в сентябре. Министерство аграрной политики прогнозирует, что экспорт зерна в 
2008/2009 маркетинговом году составит до 22 млн. т. Эксперты рынка прогнозируют, что в 
текущем маркетинговом году экспорт зерна может достичь 26 млн. т. 

Министерство аграрной политики прогнозирует урожай зерна в 49,7 млн. т (в учетном 
весе). Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности по состоянию на 8 октября 
собрали 46,242 млн. т зерновых и зернобобовых культур.  

Экономические Известия 
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4. ПОДІЇ ІРАР 
У жовтні 2008 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків     
підготували ряд статей , зокрема такі: 

Ø стаття у «Віснику аграрної палати» №7-8 за липень-серпень 
2008 (с.2-5). «Вільна серед вільних, рівна серед рівних: чи стане 
Україна у СОТ самостійним гравцем?»; 

надали наступні інтерв’ю: 
Ø газеті «Київська правда» щодо впливу світової фінансової кризи 

на сільське господарство; 
Ø газеті «Час» на тему переваг і ризиків вступу України до СОТ 

для агропродовольчого ринку; 
Ø телеканалу (УТ-1), програма «Діловий світ». Обговорювались 

питання оподаткування сільськогосподарських підприємств, 
проект Закону України №3024, прийнятий у першому читанні 
Верховною Радою України;  

брали участь у наступних заходах:  
Ø cемінар для представників засобів масової інформації 

“СИСТЕМА СКЛАДСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ  - НОВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ   ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН-
ЧЛЕНІВ ГУАМ”, який булопроведено 29 жовтня 2008 року в 
м. Києві Інститутом розвитку аграрних ринків. У семінарі 
взяли участь представники засобів масової інформації України,  
Народні депутати України, представники міністерства Аграрної 
політики України, банків, громадських та професійних 
організацій аграрного профілю, а також представники  
міжнародних організацій, зокрема – ГУАМ, Європейського 
банку реконструкції та розвитку, Агентства США з 
міжнародного розвитку. Під час семінару обговорювались 
питання законодавчого забезпечення функціонування системи 
складських документів на зерно в Україні, питання державного 
регулювання діяльності зернових складів та особливості 
функціонування системи складських документів на зерно в 
Україні, практика використання складських документів на 
українському зерновому ринку, використання системи 
складських документів на зерно, як фінансового інструменту, в 
інвестуванні  виробництва зерна та страхуванні врожаїв, досвід 
впровадження складських документів на зерно в Республіці 
Молдова, перспективи використання системи складських 
документів на зерно в Азербайджані та Грузії, а також 
перспективи її подальшого розвитку у межах спільного 
аграрного ринку країн Чорноморського регіону. Особлива увага 
була приділена результатам наради експертів країн-членів 
ГУАМ з впровадження системи складських документів на 
зерно, що відбулась у Києві 22-23 вересня 2008 року. Під час 
семінару також обговорювалась проблематика прийняття 
Закону України про Гарантійний фонд виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно – як важливого етапу 
завершення формування правового поля системи. 
Дискутувались вимоги до системи та побажання з боку банків 
та інших учасників зернового ринку. Була приділена увага ролі 
Секретаріату  ГУАМ  у створенні об’єднаної системи 
складських документів на зерно країн-членів ГУАМ, а також 
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перспективам залучення міжнародної технічної допомоги для 
створення цієї системи; 

Ø засідання УАК з обговорення проекту постанови КМУ «Про 
заходи щодо запобігання  негативних наслідків для 
агропромислового комплексу зумовлених міжнародною 
фінансовою кризою» та проекту Закону України «Про 
мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку 
України»;  

та у розробці наступних документів: 
Ø матеріали до доповіді для міністра АПК  «Перспективи розвитку 

АПК в умовах СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС»; 
Ø внесення змін до проекту Концепції  державної програми 

розвитку тваринництва на період до 2015 року (розміщеної на 
сайті МінАП); 

Ø опрацювання та внесення змін до проекту постанови КМУ «Про 
заходи щодо запобігання  негативних наслідків для 
агропромислового комплексу зумовлених міжнародною 
фінансовою кризою».Запропоновано включити до заходів 
проекту постанову наступні: 1)здійснення інтервенційних 
операцій на ринку продукції тваринного походження; 2) 
створення при МінАП системи цінового моніторингу ринків с.г. 
продукції. 
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 
 

Осташко Т.О., доктор економічних наук, експерт Інституту розвитку аграрних 
ринків  

 
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ М'ЯСОМОЛОЧНОЇ ГРУПИ 

НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОТ  
 

На основі аналізу умов вступу України до СОТ і  кон'юнктури світових ринків м'яса та молока 
проведені оцінки цінової конкурентоспроможності окремих товарів м'ясомолочної групи на 
внутрішньому ринку і визначені критичні групи товарів.  
  

Постановка проблеми. З 16 травня 2008 р. Україна стала повноправним членом Світової 
організації торгівлі. Відтепер країни-члени цієї організації вимагатимуть від України 
дотримання основних положень угод СОТ і виконання домовленостей, досягнутих Робочою 
групою із вступу України до СОТ. Чи не найбільші застереження викликають наслідки 
торговельної лібералізації для сільського господарства і харчової промисловості країни. 
Переваги і ризики для агропродовольчого ринку країни в умовах СОТ були проаналізовані в 
роботах українських і закордонних вчених [i,ii].  Проте, хоча проблеми вступу України до СОТ 
досліджувалися науковцями в ході переговорного процесу, точні умови вступу, особливо для 
сільського господарства, довго лишалися невідомими або невизначеними. Відповідно, прогнози 
і передбачення щодо наслідків для сільського господарства в цілому і окремих його галузей 
будувалися в умовах недостовірної інформації. На сьогодні, коли опубліковано звіт Робочої 
групи із вступу України   до СОТ з додатками, які містять, зокрема, графіки тарифних 
скорочень [iii], аналіз наслідків для сільського господарства і агропродовольчого ринку 
України стає актуальною проблемою.  

Завдання статті. Особливої актуальності набувають дослідження впливу зміни митних 
тарифів на конкурентоспроможність товарів м'ясомолочної групи національного виробництва 
на внутрішньому ринку країни. В умовах зростання світових та внутрішніх цін на продукти 
харчування тваринного походження ці проблеми тісно пов’язані із завданням підтримки 
продовольчої безпеки населення країни. Таким чином, завдання цієї статті полягають в аналізі: 
(1) умов доступу до внутрішнього ринку продукції тваринного походження, (2) тарифного 
регулювання ринків продукції тваринництва в умовах СОТ, (3) експортних режимів країн – 
основних торговельних партнерів України, (4) кон'юнктури світових ринків м'яса та молока та 
оцінці на основі проведеного аналізу цінової конкурентоспроможності продукції тваринного 
походження національного виробника на внутрішньому ринку.    

Виклад основного матеріалу. Україна при приєднанні до СОТ взяла на себе 
зобов’язання з чотирьох напрямків, а саме, щодо: 1)доступу на ринок сільськогосподарських і 
продовольчих товарів; 2)державної підтримки сільського господарства; 3)санітарних і 
фітосанітарних заходів; 4)експортної конкуренції в сільськогосподарській і продовольчій 
торгівлі. Ці зобов'язання встановлюють певні обмеження на застосування заходів тарифного та 
нетарифного регулювання агропродовольчих ринків, у тому числі ринків продукції 
тваринництва.  

Нетарифні умови доступу до ринку. У звіті Робочої групи із вступу України до СОТ 
встановлені певні  обмеження щодо застосування заходів цінової політики, які, на думку країн - 
членів робочої групи,  зачіпають інтереси імпортерів. Україна зобов'язалася у майбутньому не 
застосовувати мінімальні імпортні ціни. У 2006 році в ході адаптації національного 
законодавства до вимог СОТ норма, що передбачала можливість використання  мінімальних 
імпортних цін як індикатора для здійснення державних  інтервенцій на внутрішньому ринку 
для підтримки виробників, була виключена із  Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства України» [iv]. Україна зобов'язалася у майбутньому не застосовувати  
також   імпортні квоти, які є ефективним заходом захисту внутрішнього ринку. Зокрема, Росія, 
яка активно стимулює розвиток власного виробництва продукції тваринництва, встановила 
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квоту на імпорт яловичини з митом в межах квоти 15%, а понад квоту – 60%. В ході 
переговорів була досягнута домовленість про відмову від застосування заборон на імпорт м'яса 
великої рогатої худоби і відповідні зміни були внесені у Закон України „Про ветеринарну 
медицину” [v].  

Таким чином, Україні не залишено можливості захищати національного виробника 
продукції тваринництва імпортними квотами, мінімальними імпортними цінами і заборонами 
на імпорт.  

Досить жорсткими є також зобов'язання України у сфері використання санітарних і 
фітосанітарних заходів. З дати вступу до СОТ Україна зобов'язалася надавати перевагу 
міжнародним стандартам, регламентам і рекомендаціям над регіональними стандартами і 
стандартами інших країн як базі для розробки власних стандартів, технічних регламентів і 
процедур оцінки відповідності. Згідно зобов'язанням, з дати вступу всі існуючі національні та 
регіональні стандарти мають бути добровільними, крім тих, які встановлені у технічних 
регламентах, або на які посилаються технічні регламенти, спрямовані між іншим на захист 
національної безпеки, захист від шахрайської практики, захист життя і здоров'я людей, тварин, 
рослин і захист довкілля. Україна зобов'язалася до 30 грудня 2011 року привести все своє 
технічне регулювання, яке використовує  міжнародні стандарти як базу, у відповідність з 
Угодою про технічні бар'єри у торгівлі. По відношенню до позицій, які вимагають оцінки 
відповідності і для яких стандарти ще не гармонізовані з відповідними міжнародними, Україна 
зобов'язалася, що з дати вступу у СОТ імпортні продукти будуть вважатися такими, що 
відповідають відповідним українським стандартам або технічним регламентам, якщо органи 
оцінки відповідності, визнані Україною, підтвердять, що ці продукти відповідають відповідним 
міжнародним стандартам, або регіональним чи національним стандартам, які їм ідентичні. 
Оскільки в Україні не заборонено використання антибіотиків і гормонів при відгодівлі худоби, 
буде дозволено імпорт м'яса і м'ясопродуктів, при виробництві яких використовувалися 
гормони.  

Таким чином, можливості нетарифного регулювання імпорту в Україну суттєво 
обмежені, на той час як нетарифні бар'єри для експорту у країни ЄС  для нашого виробника 
залишаються високими. Ці ризики посиляться із формуванням зони вільної торгівлі з ЄС.  

Тарифне регулювання ринку. У ході переговорного процесу Україна погодилася 
знизити середній тариф на продукцію сільського господарства з 13,84% до 10,66%. Після 
вступу до СОТ буде використовуватися мито у адвалерному начисленні, тобто мито 
стягуватиметься у відсотках до митної вартості товару. У таблиці 1 представлені імпорті 
тарифи на основну продукцію тваринництва, які діяли до вступу у СОТ згідно Митному тарифу 
України, та тарифи, які набули чинності із часу вступу1.   

Таблиця 1 
Імпортні тарифи на продукцію тваринництва до і після вступу у СОТ, % до митної вартості 

 Вид товару Імпортні тарифи до 
вступу у СОТ 

Зв'язані імпортні тарифи після  
вступу у СОТ 

М’ясо великої рогатої худоби, свiже або 
охолоджене 

10 %, але ≥0,6 Є/кг 15% 

Свинина свіжа або  охолоджена  10 %, але ≥0,6 Є/кг 12% 

Свинина морожена 10 %, але ≥0,6 Є/кг 10% 

м’ясо птиці, не розрізане на частини 
морожене 

10 %, але ≥0,4 Є/кг 12% 

                                                
1 Проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо приведення 
ставок ввізного мита у відповідність з рівнем, визначеним графіком тарифних зобов'язань України із 
вступу до СОТ на 2008 рік)  № 2351, прийнятий Верховною Радою, був ветований Президентом України. 
Проект передбачав виключення щодо виконання зобов'язань із зміни ставок ввізного мита у 2008 році 
для товарних позицій по молоку та молочним продуктам (код УКТЗЕД 0401 – 0406) та виноматеріалам 
(код УКТЗЕД 220429 – 220430).  
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Частини тушок і субпродукти 
морожені 

10 %, але ≥0,4 Є/кг 10% 

молоко 0,1 Є/л 10% 

масло вершкове 1,5 Є/кг 10% 

сири 0,8 Є/кг 9% 

 
Джерело даних: Додаток до Закону України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001 
року N 2371-III (в редакції Закону України від 31 травня 2007 року N 1109-V) та  Додаток до 
Звіту робочої групи по вступу України до СОТ.  
 

Зауважимо, що ринки багатьох розвинутих країн захищені значно вищими тарифами. 
Наприклад, середньозважені тарифи на м'ясо та м'ясопродукти в ЄС складають 67,3%, а на 
молочні продукти – 56%.  Після застосування формули зниження тарифів, яка пропонується 
Доха-раундом СОТ, середньозважені тарифи на м'ясо та м'ясопродукти становитимуть 22,2%, а 
на молоко та молочні продукти -  19,7% [vi].   Таким чином, навіть після скорочення за 
формулою Доха-раунду тарифний захист агро продовольчого  ринку України буде набагато 
нижчим (звичайно, до формування зони вільної торгівлі з ЄС).  

Якщо конкурентоспроможність українських експортних товарів – зерна, насіння 
олійних, олії не викликає сумнівів,  то щодо  продукціі тваринництва існують ризики втрати 
частини внутрішнього ринку національними виробниками. Тим більше, що багато розвинутих 
країн- членів СОТ субсидують експорт тваринницької продукції.  

Експортні режими торговельних партнерів. Особливість сучасного регулювання 
сільського господарства у СОТ полягає у тому, що деякі члени СОТ, насамперед, розвинуті 
країни, мають право використовувати такі заходи підтримки, як експортні субсидії та спеціальні 
захисні заходи (у використанні яких Україні відмовлено), а також мають значні обсяги підтримки 
галузі заходами «жовтої скриньки». Зокрема, експортні субсидії мають право використовувати 36 
членів СОТ, понад 20 країн-членів СОТ їх використовують, серед яких ЄС США, і Канада. 
Проте, понад 90% всієї суми експортних субсидій, які використовуються членами СОТ, 
приходяться на ЄС [vii]. З початку 2007 р. Європейська  комісія запровадила доплати до вивозу 
яловичини  у розмірі 15 євро за 100 кг  [viii], а з  30 листопада 2007 - доплати до вивозу 
свинини у розмірі 31,10 євро за 100 кг [ix]. Субсидія у розмірі 54,2Є/100кг виплачується при 
експорті в'ялених та копчених окороків;  19,5Є/100 кг – при експорті неварених ковбас, які не 
містять м'ясо птиці та субпродукти. З 20 липня 2008 р. в ЄС діють нові ставки субсидування 
експорту м'яса птиці: для живих курей – 1,4 Є/100 голів, індиків та гусей – 2,8 Є/100 голів; для 
морожених курячих тушок  - 55 Є/100 кг при поставках у країни СНД.  

Цінова кон'юнктура світових м'ясомолочних ринків. У п'ятірку найбільших світових 
експортерів яловичини та телятини входять Бразилія, Австралія, Індія, Аргентина та Нова 
Зеландія. За прогнозами FAPRI  на 2008 р. [x], ціна виробників (фермерська ціна) на ринках 
Бразилії складе 2,96 реалів за кг, Австралії – 1,353 австралійських доларів за кг, Індії – 46,69 
рупій за кг, Аргентини – 2,63 аргентинських песо за кг, що у доларовому еквіваленті складає 
відповідно 1,84, 0,89, 1,11, 0,65 дол. США за кг. Що стосується Європейського Союзу,  то він 
став чистим імпортером яловичини та телятини протягом останніх років.  

Найбільшими світовими експортерами свинини є США, ЄС, Бразилія та Канада. За 
прогнозами FAPRI на 2008 р., ціна виробників на ринках США складе 0,968 дол. США за кг., 
на ринках ЄС - 1,54 Є/кг, Бразилії – 3,05 реалів за кг, Канади – 0,476 канадських доларів за 1 кг 
свинини (у доларовому еквіваленті: на ринках ЄС – 2,32, Бразилії – 1,89, Канади – 0,45 дол. 
США за кг.). Лідерами світового експорту м'яса бройлерів є Бразилія, США, Таїланд, ЄС, 
Австралія. На ринках Бразилії оптова ціна на м'ясо бройлерів у 2008 р. прогнозується на рівні 
2,94 реалів (1,89 дол. США) за кг, США - 164,8 дол. за 1 кг, ЄС – 1,55 Є/кг (2,33 дол. США за 
кг).   
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На цінову кон'юнктуру світових ринків молока та молочних продуктів вплинули 
зростання цін на корми, зростання світового попиту і обмежена пропозиція провідних 
експортерів. За даними FAPRI [xi], протягом 2007 року  світові ціни на вершкове масло, тверді 
сири, сухе знежирене молоко та сухе незбиране молоко зросли відповідно на 65,8%, 50,0%, 
95,3% та 90,6%. Найбільшими експортерами вершкового масла є Нова Зеландія, ЄС та 
Австралія, які разом контролюють 90% світової торгівлі маслом.  За прогнозами FAPRI, 
експортні ціни на масло у 2008 році складають: з Океанії – 2,667 дол. США за кг,  з ЄС на 
умовах FOB – 3,515 дол. США за кг. Разом із ЄС, Новою Зеландією та Австралією Україна 
входить у четвірку найбільших експортерів твердих сирів.  За прогнозами FAPRI, експортні 
ціни на тверді сири у 2008 році складають: з Океанії – 3,889 дол. США за кг,  з ЄС на умовах 
FOB – 4,10 дол. США за кг.  

Австралія, Нова Зеландія, ЄС та США займали у 2007 р. близько 85% експортного 
ринку сухого знежиреного молока. Україна входить у п'ятірку найбільших експортерів цього 
продукту. За прогнозами FAPRI, експортні ціни на сухе знежирене молоко у 2008 році 
складають: з Океанії – 3,499 дол. США за кг,  з ЄС на умовах FOB – 3,750 дол. США за кг. 
Провідними експортерами сухого незбираного молока є Нова Зеландія, ЄС, Австралія та 
Аргентина. Україна входить у шістку найбільших експортерів. За прогнозами FAPRI, експортні 
ціни на сухе незбиране молоко у 2008 році складають: з Океанії – 3,526 дол. США за кг,  з ЄС 
на умовах FOB – 3,897 дол. США за кг.    

Оцінки цінової конкурентоспроможності української м'ясомолочної продукції на 
внутрішньому ринку. В умовах нестабільної цінової кон'юнктури світових ринків 
тваринницької продукції і внутрішніх ринків країн-членів СОТ проведемо порівняння цінової 
конкурентоспроможності імпортованих та вітчизняних товарів на внутрішньому ринку України 
станом на червень – початок липня 2008 року.    

З метою оцінки цінової конкурентоспроможності імпортованого та українського м'яса 
проведемо порівняння ціни української, польської та новозеландської яловичини та свинини  на 
внутрішньому ринку з урахуванням зниження митних тарифів. Результати аналізу представлені 
на рис.1 та рис.2.  
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Рис.1. Оцінка цінової конкурентоспроможності імпорту польської та новозеландської 
яловичини за цінами станом на перший  тиждень липня 2008 р., Є/кг 

Джерело даних: розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України, Агенції 
сільськогосподарського ринку Польщі, AgBrief.- щотижневого огляду аграрного ринку Нової 
Зеландії.  
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Рис.2. Цінова конкурентоспроможність імпорту польської свинини за цінами станом на 

перший тиждень липня 2008 р., Є/кг 
 
Джерело даних: розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України, Агенції 
сільськогосподарського ринку Польщі. 
 

Як уже згадувалося, Агенція сільськогосподарського ринку (АСР) Польщі субсидує 
експорт  яловичини з бюджету ЄС у розмірі 15 євро за 100 кг. Якщо врахувати, що за даними 
АСР, на внутрішньому ринку Польщі оптові ціни реалізації  яловичини (чвертьтуші)  
м'ясопереробними підприємствами складали в перший тиждень липня  2008 року 2,79 євро за 
кг (без ПДВ) [xii], то з урахуванням експортних субсидій мінімальна митна вартість, за якою 
польським експортерам вигідно експортувати м'ясо, складає  принаймні 2,64 євро за кг. Таким 
чином, фактично ввізне мито для польської яловичини після вступу до СОТ буде знижено 
майже в 1,5 рази - з 0,6 Є/кг до 0,4 євро/кг. Ціна імпортного товару з ПДВ складе як мінімум 
3,64 Є/кг.  

Для порівняння, оптово-відпускні ціни з ПДВ вітчизняних переробних підприємств на 
яловичину І категорії складали в перший тиждень липня (станом на 4 липня) 2008 року 23,59 
грн., тобто 3,15 Є/кг (за даними цінового моніторингу МінАП [xiii]). Отже, розрахунок 
показує, що українська яловичина залишиться конкурентоспроможною відносно імпортованої 
польської після вступу до СОТ навіть з урахуванням експортних субсидій ЄС. 

Цікаво також оцінити  цінову конкурентоспроможність новозеландської яловичини на 
внутрішньому ринку України. За даними AgBrief [xiv], середні експортні ціни на яловичину 
протягом першого тижня липня 2008 складали 3,78  новозеландських доларів за кг з 
урахуванням фрахту суден, або 1,765 євро за кг. Після справляння  ввізного мита та ПДВ ціна 
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імпортованої новозеландської яловичини складе як мінімум 2,44 євро за кг. Таким чином, 
українська яловичина не буде конкурентоспроможною порівняно з новозеландською  за ціною. 

За даними агентства Украгроконсалт, протягом червня 2008 року Україна імпортувала 
морожену яловичину із Бразилії, Аргентини, Австралії і Угорщини за середньою ціною 0,941 
доларів США за кг [xv] на умовах DAF, кордон України / FOB порти Чорного моря.  З 
урахуванням митного тарифу і ПДВ ціна імпортованої яловичини складе принаймні 1,3 дол. 
США за кг (0,86 Є/кг) , отже українська яловичина повністю програє цінову конкуренцію 
імпортованій.  

Аналогічний аналіз проведемо щодо цінової конкурентоспроможності польської 
імпортованої свинини на нашому ринку. З 30 листопада 2007 року Єврокомісія запровадила 
доплати до вивозу свинини у розмірі 31,10 євро за 100 кг. За даними АСР Польщі на 
внутрішньому ринку Польщі оптові ціни реалізації  свинини (напівтуші)  м'ясопереробними 
підприємствами складали у перший тиждень липня  2008 року 1,97 євро за кг (без ПДВ) [xvi]. З 
урахуванням експортних субсидій мінімальна митна вартість, за якою польським експортерам 
вигідно експортувати м'ясо, складає  принаймні 1,66 євро за кг. Таким чином, фактично ввізне 
мито для польської свинини після вступу до СОТ буде знижено майже у три рази з 0,6 євро/кг 
до 0,2 євро/кг. Ціна імпортного товару з ПДВ складе принаймні 2,20 Є/кг.  

Для порівняння, оптово-відпускні ціни з ПДВ вітчизняних переробних підприємств на 
свинину ІІ категорії складали в перший тиждень липня 2008 року (станом на 4 липня) 23,96 
грн., тобто 3,19 Є/кг (за даними Міністерства аграрної політики України). Отже цінова 
конкурентоспроможність української свинини буде нижчою від імпортованої польської після 
зниження імпортних тарифів в умовах СОТ. Таким чином, виробники свинини потраплять у 
групу ризику і потребуватимуть державної підтримки після зниження митних тарифів.  

Зауважимо, що у 2008 році в Україні спостерігається тенденція зростання імпорту 
свинини. У червні 2008 року основними імпортерами свинини були Польща та Бразилія, а 
середня ціна імпорту склала 2,075 дол. США за кг (1,38 Є/кг.). 

У групу ризику потрапляють також продукти птахівництва. До таких висновків 
приводить порівняння цін на імпортоване м'ясо птиці і м'ясо птиці власного виробництва. 
Протягом 2008 року імпорт м'яса птиці в Україну зростає, чому сприяють значні закупівлі його 
Держрезервом України.  За даними Агентства Украгроконсалт, середня ціна імпортних 
поставок м'яса птиці у червні 2008 року склала 1,191 дол./кг, на той час як середня оптова ціна 
зі складу виробника на охолоджене і заморожене м'ясо птиці – 14,72 грн./кг. Це майже вдвічі 
більше, ніж вартість імпортного м'яса птиці з урахуванням імпортного мита і ПДВ. (рис.3). 
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Рис.3. Порівняння цін на імпортоване та вироблене в Україні охолоджене та заморожене 

м'ясо птиці на внутрішньому ринку України  (станом на червень 2008 р.) 
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Джерело даних: розрахунки на основі даних інформаційного агентства УкрАгроКонсалт та 
Міністерства аграрної політики України 

 
Ситуація на ринку молока та молочних продуктів не вбачається настільки критичною, 

як ситуація на ринку м'яса. Основу імпорту молочної продукції складають кисломолочна 
продукція (йогурти, творожна продукція) і сири, які імпортуються переважно з Росії, на яку 
припадає понад 80% імпорту.  Незначну частку в імпорті  займають жирні, тверді і м'які сири 
середнього і дорогого сегментів з країн ЄС. У свою чергу, як згадувалося, Україна входить у 
четвірку найбільших експортерів сиру у світі (поряд із ЄС, Австралією та Новою Зеландією). 
Експортуються переважно тверді сири, насамперед, в Росію і країни СНД.        

Оскільки виробники молочної сировини (молока і вершків - товарів, що швидко 
псуються) мають перевагу на внутрішньому ринку, оцінимо цінову конкурентоспроможність 
продуктів переробки молока – сухого молока, масла,  сирів. 
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Рис.4. Оцінки цінової конкурентоспроможності імпортованого сухого знежиреного молока 
(СЗМ) на ринку України в умовах СОТ (ціни станом на червень 2008 р.), грн./кг. 

Джерело даних: розрахунки на основі даних інформаційного агентства УкрАгроКонсалт та 
FAPRI 

Як показують дані рис.4, сухе знежирене молоко національного виробництва 
залишається конкурентоспроможним на внутрішньому ринку після зниження митного 
тарифу. На внутрішньому ринку України у червні 2008 року ціни пропозиції на цю групу 
продукції складали від 14,00 до 15,00 грн./кг., на той час як світові ціни на умовах FOB 
протягом цього періоду коливалися в межах  3,3 – 4 дол. США за кг.  

Незагрозливою є ситуація на ринку сухого незбираного молока (СНМ) (рис.5). На 
внутрішньому ринку України у червні 2008 року ціни пропозиції на цю групу продукції 
складали від 16 до 17 грн./кг, на той час як світові ціни на умовах FOB протягом цього періоду 
коливалися в межах  4,2-4,7 дол. США за кг.  
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Рис.5. Оцінки цінової конкурентоспроможності імпортованого сухого незбираного молока 
(СНМ) на ринку України в умовах СОТ (ціни станом на червень 2008 р.), грн./кг. 

Джерело даних: розрахунки на основі даних інформаційного агентства УкрАгроКонсалт та 
FAPRI. 

Вершкове масло національного виробництва залишається конкурентоспроможним у 
порівнянні з імпортованим європейським після зниження митного тарифу до 10% в умовах 
СОТ (рис.6). Якщо оптово-відпускні ціни на вершкове масло національного виробництва у 
перший тиждень липня 2008 року склали 20,55 грн./кг., то митна вартість імпортного масла 
склала 6,33 дол. США за кг., тобто 30,65 грн. за курсом НБУ у липні 2008 р. (імпорт 
здійснювався із Фінляндії та Австрії). За даними АСР Польщі, у цій країні ціна реалізації 
вершкового масла без ПДВ у перший тиждень липня склала 2,71 євро за кг (20,71 грн./кг. за 
курсом НБУ у липні 2008 р.), тобто з урахуванням ставки ввізного мита та ПДВ масло 
національного виробництва виграє цінову конкуренцію.  Разом із тим, експортна ціна на 
вершкове масло світового лідера серед експортерів Нової Зеландії складає всього 3,33 
новозеландських долари (10, 79 гривень),  тобто вершкове масло з Нової Зеландії буде 
конкурентоспроможним на українському ринку (після врахування мита, ПДВ та 
транспортних витрат).  
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Рис.6. Оцінка цінової конкурентоспроможності польського і новозеландського 
вершкового масла на ринку України після зниження ставок ввізного мита в 

умовах СОТ (ціни станом на початок липня 2008 р.) 

Джерело даних: розрахунки на основі даних інформаційного агентства УкрАгроКонсалт,  
Мінагрополітики та AgBrief. 
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Рис.7. Оцінки цінової конкурентоспроможності імпортованих твердих сирів на ринку 

України після зниження ставок ввізного мита в умовах СОТ  
(ціни станом на червень 2008 р.) 

Джерело даних: розрахунки на основі даних інформаційного агентства УкрАгроКонсалт і 
FAPRI. 
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На межі цінової конкурентоспроможності знаходяться тверді сири. Оптова ціна сирів 
45% жирності (Голландського, Буковинського, Пошехонського, Костромського) на 
внутрішньому ринку коливалася у червні 2008 року від 24,00 до 26,5 грн. за кг, а оптова ціна на 
сири 50% жирності була дещо вищою – до 31 гнр./кг. У той же час експортні ціни на тверді 
сири з Океанії складають 3,889 дол. США за кг,  з ЄС на умовах FOB – 4,10 дол. США за кг. 
Таким чином, якщо тверді сири 45% жирності можуть конкурувати з імпортованими на 
внутрішньому ринку (тим більше після врахування транспортних витрат), то тверді сири 50% 
жирності знаходяться на межі цінової конкурентоспроможності.  

Висновки і пропозиції. Таким чином, умови вступу до СОТ для вітчизняного виробника 
м'ясної та молочної  продукції досить жорсткі, і можливості як тарифного, так і нетарифного 
захисту внутрішнього агропродовольчого ринку від імпортної продукції обмежені. В цих 
умовах ефективними заходами підтримки власних виробників, дозволеними в рамках СОТ, є 
заходи щодо сприяння  створенню ринкової інфраструктури, особливо обслуговуючих і 
збутових кооперативів для особистих селянських господарств, а також створення оптових 
ринків сільськогосподарської продукції. Адже товарні селянські господарства – найбільш 
неконкурентоспроможна і вразлива група сільськогосподарських виробників. Але основні 
зусилля мають зосереджуватися на пришвидшенні гармонізації законодавства у сфері 
стандартизації із європейським і запровадженні  міжнародних стандартів нашими виробниками.  
Без цієї роботи створення зони вільної торгівлі з ЄС стане для вітчизняних виробників 
м'ясомолочної продукції не меншим викликом, ні вступ до СОТ.  
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