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Угода про Асоціацію із ЄС: 
що зміниться з 1 січня 2016 року

З 2016 року розпочнеться нова сторінка торговельних відносин України та Євросоюзу. 
Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та ЄС відкриває для нашої країни один 
із найбільших ринків у світі, що майже у сто разів перевищує український, до якого входить 
двадцять вісім країн та близько півмільярда споживачів.

До 31 грудня 2015 року до товарів походженням з України застосовується Автономний 
преференційний торговий режим. За основу введення преференцій взято домовленості щодо 
лібералізації доступу до ринку ЄС в рамках Угоди про асоціацію. 

Статус сільськогосподарських товарів, що експортуються до ЄС в рамках тарифних квот, не 
зміниться. Проте зважаючи на складну економічну ситуацію в Україні, розмір деяких квот може 
бути збільшений. Зокрема, тарифні квоти на таку продукцію, як пшениця, м'ясо птиці та 
консервовані томати, можуть бути розширені.

Для розуміння картини змін тарифних позицій на сільськогосподарську та продовольчу
продукцію співробітниками Департаменту продовольства були опрацьовані тексти Угоди та 
додатки щодо календарів зміни тарифних планів. Повний список показників та змінених 
тарифів можна знайти за адресою постійного посилання:

https://drive.google.com/file/d/0B4KO5HyGUsV_STd4VGhDR1pZQ0U/view?usp=sharing



ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ БАЛАНСИ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Баланси попиту та пропозиції необхідні для розуміння реальної картини наявності 
продовольчої продукції та приблизних обсягів тіньового обігу. Метою відновлення практики 
складання загальнодержавних балансів є інформування учасників ринку та моніторинг 
ситуації для забезпечення стабільної продовольчої безпеки.

При  Мінагрополітики  буде  створено  робочу  групу  з  розроблення  загальнодержавних
балансів  попиту  та  пропозиції  сільськогосподарської  продукції  та  продуктів  її  переробки  на
внутрішньому ринку. Модератором процесу є Департамент продовольства.

Основними завданнями групи є аналіз ресурсного наповнення і напрямів використання
основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, а також складання та
уточнення  балансу  попиту  і  пропозиції  основних  видів  сільськогосподарської  продукції  та
продуктів її переробки.

Передбачається, що робоча група щомісячно буде складати баланси попиту та пропозиції
зерна та продуктів його переробки, молока та молокопродуктів, м'яса та м'ясопродуктів, олій
рослинних  та  цукру.  У  разі  необхідності,  робоча  група  зможе  складати  баланси  овочів  та
картоплі, плодів та ягід, спирту етилового неденатурованого, яєць та яйцепродуктів.

Окрім  цього,  на  сайті  Мінагрополітики  регулярно  публікуються  зведені  дані щодо
середньозважених цін на аграрну та продовольчу продукцію.

http://minagro.gov.ua/monitoring?tid_hierachy=1211


ПЛАНИ НА 2016 РІК

Команда Департаменту продовольства Мінагрополітики склала список ключових 
проектів, на які орієнтуватиме зусилля у прийдешньому 2016 році. Проекти 
здебільшого тільки-но почали розвиватися і потребують активної участі громадських 
організацій, науковців, донорів та представників місцевих громад. Поради та 
пропозиції щодо списку проектів можете надсилати на адресу: 
mykola.moroz  @  minagro  .  gov  .  ua    

1. Забезпечення продовольчої безпеки України

2. Розробка програми щодо прямих адресних дотацій

3. Врегулювання екологічної ситуації в Солотвино 

із залученням інститутів ЄС

4. Розробка та впровадження навчальної програми з “Раціонального харчування” у 

навчальних закладах України, формування культури харчування у дітей

5. Розробка та впровадження програми “Шкільне молоко” та “From farm to school” - 

“Від лану до школи”

6. Створення платформи для комунікації виробників, торгових мереж, 

переробників та експортерів «Connecting Ukraine»

7. Впровадження e-agriculture (Агро- ХАКАТОН у лютому 2016)

8. Food Export Promotion, (пошук ринків, партнерів, продуктів для експорту)

9. Лібералізація виробництва біоетанолу 

10.Розробка та аналіз балансів попиту та пропозиції на основні продукти 

харчування

11.Популяризація органічного, екологічного та GMO-free виробництва

12.Робота щодо впровадження систем HACCP, ISO, GAP (Участь у 24х конференціях у 

2016 році та у 36 у 2017)

13.Робота щодо зниження рівня споживання тютюнової та алкогольної продукції 

населенням України

14.Робота щодо збільшення тривалості життя жителів України

mailto:mykola.moroz@minagro.gov.ua


15.Робота щодо зниження рівню споживання населенням транс-жирів, солі, цукру

16.Фортифікація продуктів харчування мінералами, мікроелементами та вітамінами, 

які надходять у раціоні харчування в недостатньому обсязі. Прийняття закону про 

обов’язкову фортіфікацію харчової солі йодом (спільно із МОЗ)

17.Впровадження системи та методики визначення вмісту рослинних олій в 

молочних продуктах

18.Системна робота щодо покращення якості молока в Україні 

19.Популяризація виробництва та споживання дитячого харчування в Україні

20.Пошук можливостей для імпортозаміщення продовольчих товарів та 

популяризація споживання вітчизняної продукцї

21. Залучення інвестицій у пріоритетні напрями АПК: 

 вирощування та переробка сої

 вирощування та переробка фруктів / ягід

 переробка зерна на території України (мука, біоетанол, крохмаль, корма 

для тварин, глютен та інше) 

 тваринництво (молочне та м’ясне виробництво)

 Розвиток аквакультури (вирощування та переробка риби, виробництво 

кормів для риби, розвиток логістичної інфраструктури)



РІЗДВЯНІ УРОКИ: 
ПРЯМІ ДОТАЦІЇ ТА ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО

Незалежно  від  віросповідання,  уроки  християнства  —  це  любов  до  ближнього,  вміння
ділитися та дружньо спів-існувати.  У різні  часи держави по-різному підходили до питання
підтримки найменш захищених верств населення, часто на себе цей обов'язок брала церква, у
секулярних суспільствах розвинулася “соціальна держава”, якою себе у Конституції називає і
Україна. В сьогоднішніх умовах підтримка малозабезпечених громадян — має бути одним із
пріоритетів.  Як  організувати  підтримку  не  збільшуючи  податкове  ярмо  та  вивільняючи
ринкові механізми — пробує розібратися Департамент продовольства.

В умовах обмеженої купівельної спроможності населення ефективним заходом підтримки
малозабезпечених верств населення  може стати запровадження системи адресної допомоги на
продовольство.

Така допомога, наприклад, може надаватися у вигляді коштів, нарахованих на електронний
платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи
іншого виду картки  (платіжну картку).  На використання цих  коштів  доцільно встановити  ряд
обмежень, зокрема розрахуватися ними можна буде лише за продовольчі товари певної групи
(молочні та м'ясні товари, хлібобулочні вироби, цукор, олію, крупи, овочі, фрукти і.т.п.).

На сьогодні основним засобом підтримки населення є система державного контролю цін
на соціально значущі продукти. Головний недолік цієї системи — фактично державна допомога
надається всім, а не тільки найбіднішим. Така допомога рідко дійсно відчутна. Більше того —
прямі  дотації  —  це  “живі”  гроші  що  надходять  у  реальних  сектор  економіки.  У  той  час  як
державні субсидії роблять виробництво соціально значущих продуктів нерентабельним і часто
не конкурентоспроможним, прямі дотації — найкраща підтримка виробника. При цьому, жоден
виробник не має монопольного положення, а покупці самі обирають найоптимальніше. 



РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ У 2015 РОЦІ:

Дерегуляція та демонополізація виробництва біоетанолу: постановою Кабміну скасовано 
обов'язкове виробництво біоетанолу лише окремими визначеними державними 
підприємствами. Натомість, виробляти біоетанол отримують право будь-які заводи, що 
отримають відповідну ліцензію;

Підготовлений законопроект щодо дерегуляції цукру — а саме скасування закону про цукор, що
має лібералізувати галузь, відкриті ширші механізми для ринкового врегулювання та рівних 
можливостей для всіх виробників;

Налагоджена щомісячна комунікація із профільними галузевими асоціаціями;

Налагодження сталих партнерських зв'язків щодо організацій та установ, що займаються 
просуванням української продукції на експорт. Проведено форум із питань налагодження 
експорту з України в США (вересень 2015);

Розроблений та направлений в Кабмін законопроект про дитяче харчування (врегульована 
термінологія, скасовані сировинні зони), підготовка документу відбувалася за участю учасників 
ринку, громадських організацій;

За підтримки асоціацій узгоджена постанова 1548 про цінове регулювання та скасування 
постанови 1222, документи на фінальній стадії у Кабміні. Очікуваний ефект: гнучке реагування 
виробників на зміни у кон'юнктурі ринку, додаткові кошти для інвестиції у виробництво;

Підготовлено законопроект Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з 
харчовими продуктами, який гармонізує українське законодавство із європейським, створює 
ширші можливості для забезпечення якості продукції;

Дізнатися більше? Спитайте у наших колег 
alice.stepanets@minagro.gov.ua  

mailto:alice.stepanets@minagro.gov.ua


АГРОХАКАТОН: ПРОБЛЕМНІ ТОЧКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

27 листопада асоціація AgTech Ukraine за підтримки Міністерства аграрної політики та 
продовольства України провела захід «IT та високі технології у агросекторі». Цей захід є 
попередньою зустріччю напередодні масштабного аграрного хакатону запланованого на 
лютий 2016 року. Всеукраїнський Хакатон Аграрних Інновацій буде проведено 19-21 лютого 
2016 року на київській кіностудії ім. О. Довженка.

Всього у заході, який відбувся 27го листопада,  взяло участь більше 200 чоловік, при цьому 
інтерес проявила різностороння аудиторія: IT компанії і розробники, представники ринку бізнес-
послуг, технологічні компанії та виробники робототехніки, агрохолдинги і невеликі 
агровиробники, банки, інвестиційні та аудиторські компанії, представники Мінагрополітики, 
наукової спільноти, викладачі та студенти.

Владислава Рутицька, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України заявила 
про підтримку Міністерством проведення Всеукраїнського Хакатону Аграрних Інновацій та 
зазначила, що до лютого у сільгоспвиробників ще є час визначити для себе перспективні 
напрямки, які вони хотіли б вирішити за допомогою ІТ та технологічних рішень, і озвучити їх 
організаторам.

За словами Дмитра Шульмейстера, директора Департаменту продовольства Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, на разі завданням для нашої країни є суміщення 
переваг агросфери та ІТ сектору для досягнення максимальних результатів галузі на світовому 
ринку. «В умовах підвищеної конкуренції ми можемо бути тільки оригінальними – для цього 
потрібно шукати альтернативу. Високі технології – це інтелектуальна додана вартість, і нам слід 
зосередити свої зусилля не тільки на ефективному виробництві сировини, але й на 
впровадженні IТ, насамперед, у переробній галузі, аграрнійлогістиці та виробництві готових 
якісних продуктів », – зазначив Дмитро Шульмейстер. 



Шановні друзі,

Вітаю Вас із прийдешнім Новим Роком! 
Бажаю аби у кожній хаті стіл був сповнений 
найсмачнішими та найкориснішими стравами
із продуктів українського виробництва. 

Здоров'я всім і кожному. 
Нових горизонтів, натхнення та миру!

З повагою,
Дмитро Шульмейстер

22.12.2015

Дякуємо за Ваш час!

Регулярні оновлення щодо діяльності 
Департаменту Ви можете отримати, 
підписавшись на оновлення: 
http  ://  facebook  .  com  /  food  .  department  .  ua 

Підготовкою  дайджесту  займається  Анна  Войтюк,  питання  та  пропозиції  щодо
змісту дайджесту прохання надсилати на адресу: anna.voytyuk@minagro.gov.ua
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