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Таблиця 4. 

Пропозиції Аграрного союзу України у сфері підвищення конкурентоспроможності   

сільськогосподарської продукції та розбудови ринкової інфраструктури 

 

ПРОПОЗИЦІЇ Аграрного Союзу України до розділу 

«Регуляторна політика в аграрному секторі,  технічне регулювання» 

 

Завдання  

 

Проблема Шляхи вирішення Етап 

запровадження 

Сільгосптехніка 

5. Оптимізація 

системи 

державного 

контролю 

   

5.1. Спрощення 

процедур 

державного 

контролю 

1.  Сільськогосподарські товаровиробники 

зобов’язані нести значні витрати і на 

проходження процедури обов'язкового 

технічного контролю тракторів, самохідних 

шасі, самохідних сільськогосподарських, 

дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 

сільськогосподарської техніки, інших 

механізмів, які не експлуатуються на 

автомобільних шляхах. Водночас автомобільний 

транспорт звільнено від обов`язкового 

технічного контролю. 

 

2. Ці затрати суттєво збільшують собівартість 

сільськогосподарської продукції і викликають у 

с/г товаровиробників (членів АСУ) 

незадоволення і спротив. 

 

1.Відміна обов`язкового технічного контролю  

тракторів, самохідних  сільськогосподарських  і 

меліоративних машин, сільськогосподарської 

техніки шляхом внесення відповідних змін у 

Закони України Законами України «Про дорожній 

рух», «Про систему інженерно-технічного 

забезпечення агропромислового комплексу 

України» та відповідні нормативні акти. 

 

 

 

 

 

 

І етап – до 2016 року 
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3. Зазначені вище регуляторні процедури носять 

формальний характер, породжуючи чергові 

побори з сільського господарства. 

 

 

 

Рослинництво 

5.3. Питання 

демонополізації 

окремих ринків 

(пронується 

внесення нового 

пункту). 

1.Монополізація виробництва або продажу  

окремих видів матеріально-технічних ресурсів 

для села (добрив, пального, засобів захисту).  

 

2. Високі ціни на мінеральні добрива в Україні, 

які перевищили сьогодні рівень цін в багатьох 

країнах світу, зокрема в Росії, Білорусії, 

Казахстані тощо. 

 

Демонополізація  ринків матеріально-технічних 

ресурсів, зокрема виробництва і постачання 

мінеральних добрив, шляхом посилення 

відповідного контролю з боку антимонопольних 

органів. 

 

І етап – до 2016 року 

 

 

 

 

 

 

Тваринництво 

5.4. Інші можливі 

питання  

 

Багато фактів зловживань у сфері виплат 

переробними підприємствами компенсацій за 

здане сільськогосподарськими підприємствами 

молоко та м`ясо (йдеться про виплати згідно 

Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників» № 

4268 від 22.12.2011 р. 

Посилення контролю за виплатою переробними 

підприємствами дотацій (компенсацій) за здане 

сільськогосподарськими товаровиробниками 

молоко та м`ясо з боку відповідних 

контролюючих органів ( податкових органів,  

Державної інспекцій з контролю за цінами тощо). 

І етап – до 2016 року 

 

 

 

 

 

  

Логістична інфраструктура і т.д. 

1. Оптимізація 

дозвільної 

системи 

   

1.2. Спрощення 

дозвільних 

процедур 

1.  Згідно чинного законодавства отримання 

сертифіката якості зерна та продуктів його 

переробки стало обов’язковим в усіх випадках, 

як при переміщенні територією України так і 

1.Відміна сертифікації послуг  із зберігання зерна 

та продуктів його переробки і сертифіката якості 

зерна та продуктів його переробки, за 

виключенням здійснення  експортно-імпортних 

І етап – до 2016 року 
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при експортно-імпортних операціях.   

 

2. Ці процедури суттєво збільшують вартість 

логістичних витрат та ускладнюють і 

уповільнюють пересування продукції  по 

території країни. 

 

2.  Необхідність гармонізації з законодавством 

ЄС, де подібні  норми відсутні або ж мають 

набагато простіші процедури.  

операцій, шляхом внесення змін до Закону 

України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рослинництво+Тваринництво 

1.1. Скорочення 

дозволів 

1. Починаючи з 2011 р. накладання значних  

штрафних санкцій за відсутність  дозволів на 

використання діючих свердловин, які були 

передані на баланс сільськогосподарських 

підприємств 10 років назад. 

2. Отримання спеціального дозволу на 

користування надрами та гірничого відводу є 

складним, тривалим і високовартісним, їх 

отримання не під силу дрібним 

сільськогосподарським товаровиробникам.  

 

1)  внести зміни у частину першу статті 23 

Кодексу України про надра, щодо права без 

спеціальних дозволів та гірничого відводу 
видобувати підземні води для 

сільськогосподарських потреб. 

 

2) невідкладно внести зміни у  п.9.1. Методики 

розрахунків відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок порушення законодавства про 

охорону та раціональне використання водних 

ресурсів, затвердженої наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 

30.06.11 № 20, в частині нерозповсюдження цієї 

Методики на сільськогосподарські підприємства. 

 

І етап – до 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тваринництво 

6. Оптимізація 

системи митного 

контролю 

   

 1. Системна збитковість виробництва м`яса 

ВРХ. 

1. Скасування експортного мита на живу худобу 

шляхом внесення змін до Закону України «Про 

І етап – до 2016 року 
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2. Низький рівень закупівельних цін ВРХ, 

збитковість галузі 

вивізне (експортне) мито на живу худобу та 

шкіряну сировину». 

 

 

 

 

 

 

 

Рослинництво 

6. Оптимізація 

системи митного 

контролю 

1. Високі ціни на мінеральні добрива в Україні, 

які перевищили сьогодні рівень цін в багатьох 

країнаї світу, і зокрема в Росії, Білорусії, 

Казахстані тощо. 

 

2. Підвищення на 15% цін  на мінеральні 

добрива наприкінці  2013 призведе до зростання 

собівартості рослинницької продукції урожаю 

2014 р. Водночас,  ціни її реалізації сьогодні 

впали (на 20-40%).    

1. Скасування  імпортного мита на мінеральні 

мита шляхом внесення відповідних змін до 

Закону України від 19.09.2013 № 584-VІІ «Про 

Митний тариф України» 

 

 

І етап – до 2016 року 

 

 

 


