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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін
до Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру»
щодо декларування наявності цукру
Верховна Рада України постановляє:
1.Внести до Закону України «Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру» ( 758-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 p., N 32, ст. 268; 2003 р., N 30, ст. 247; 2007 p., N 4, ст.
38, N 35, ст. 482) такі зміни:
1) статтю 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого
змісту:
«декларування
наявності
цукру
подання
суб’єктами
підприємницької діяльності, які виробляють цукор і зберігають його
для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю
цукром, декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності».
У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - десятим;
2) доповнити статтею 3-1 такого змісту:
«Стаття 3-1. Декларування наявності цукру
1.Декларування наявності цукру є обов’язковим для всіх
суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності,
які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації,
здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром.
2.Порядок декларування наявності цукру визначається Кабінетом
Міністрів України.
3.Дані про суб’єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру,
що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації, є
конфіденційними.
4.Суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність
за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації про обсяг
цукру, що перебуває у їх власності, відповідно до законів»;
3) у частині третій статті 9:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі неподання або несвоєчасного подання суб’єктами
підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває
у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних
даних з таких суб’єктів стягується штраф у розмірі від десяти до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
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У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами
третім і четвертим;
в абзаці третьому слова «Зазначений штраф стягується» замінити
словами «Зазначені штрафи стягуються».
2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
Президент України				

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
17 лютого 2011 року
N 3039-VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 січня 2010 р. № 40
Київ
Про затвердження переліку об’єктів державного
цінового регулювання з визначенням періодів
такого регулювання у 2010—2011 роках
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік об’єктів державного цінового регулювання з
визначенням періодів такого регулювання у 2010—2011 роках
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 лютого 2010 р. № 96
Київ
Про державне регулювання виробництва цукру
та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 р.
до 1 вересня 2011 р.
Відповідно до статей 2 і 6 Закону України “Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру” Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити граничний розмір квоти поставки цукру на
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внутрішній ринок (квота “А”) у період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня
2011 р. в обсязі 1892 тис. тонн.
2. Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які
поставлятимуться з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р. для
виробництва цукру в межах квоти “А”, з урахуванням базисної
цукристості та на цукор квоти “А” згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2010 р. № 155
Київ
Про затвердження обсягів формування
державного інтервенційного фонду у
2010/11 маркетинговому періоді
Відповідно до пункту 9.3 статті 9 Закону України “Про державну
підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити обсяги формування державного інтервенційного
фонду у 2010/11 маркетинговому періоді згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2010 р. № 159
Київ
Про затвердження Методики визначення
мінімальної та максимальної інтервенційної
ціни об’єкта державного цінового регулювання
Відповідно до статей 4 і 5 Закону України “Про державну
підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Методику визначення мінімальної та максимальної
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інтервенційної ціни об’єкта державного цінового регулювання, що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий
постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 26
травня 2005 р. № 399 “Про затвердження Методики встановлення
мінімальної закупівельної ціни на окремі об’єкти державного цінового
регулювання і переліку таких об’єктів на 2005/06 маркетинговий рік”
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1215).
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 червня 2010 р. № 496
Київ
Про затвердження Порядку використання
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
для здешевлення кредитів, фінансування
інвестиційних проектів, загальнодержавних
та державних цільових програм в
агропромисловому комплексі, вирішення
питань матеріально-технічного забезпечення
бюджетних установ агропромислового комплексу
Відповідно до частини другої статті 74 Закону України “Про
Державний бюджет України на 2010 рік” Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування
інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових
програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань матеріальнотехнічного забезпечення бюджетних установ агропромислового
комплексу, що додається.
Прем’єр-міністр України
М. АЗАРОВ
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2010 р. № 794
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду для здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів
Відповідно до частини другої статті 74 Закону України “Про
Державний бюджет України на 2010 рік” Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України 					

М. АЗАРОВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 вересня 2010 р. № 897
Київ
Про затвердження Порядку використання
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
для державної підтримки виробництва
продукції рослинництва
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва
продукції рослинництва, що додається.
Прем’єр-міністр України					
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. № 897
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для державної підтримки виробництва
продукції рослинництва
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 1 частини першої статті
74 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, що
спрямовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
23 червня 2010 р. № 496 “Про затвердження Порядку використання
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення
кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних
та державних цільових програм в агропромисловому комплексі,
вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних
установ агропромислового комплексу” (Офіційний вісник України,
2010 р., № 48, ст. 1570, № 57, ст. 1966) для державної підтримки
виробництва продукції рослинництва (далі — бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є головні управління
агропромислового розвитку обласних та управління агропромислового
розвитку районних держадміністрацій.
2. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі та
спрямовуються сільськогосподарським підприємствам для виплати
дотацій на вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в
межах квоти “А” та льону-довгунцю на тресту в розмірі 500 гривень
на 1 гектар посівів.
3. Мінагрополітики затверджує за погодженням з Мінфіном
розподіл
бюджетних
коштів
між
головними
управліннями
агропромислового розвитку обласних держадміністрацій пропорційно
площам посіву сільськогосподарських культур, зазначених у пункті 2
цього Порядку (далі — сільськогосподарські культури) і повідомляє їм
про такий розподіл.
Головні управління агропромислового розвитку обласних
держадміністрацій розподіляють протягом трьох робочих днів після
надходження повідомлення від Мінагрополітики бюджетні кошти
між районами пропорційно площам посіву сільськогосподарських
культур, надсилають у триденний строк повідомлення управлінням
агропромислового
розвитку
районних
держадміністрацій,
затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів і
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подають їх відповідним органам Державного казначейства.
Управління
агропромислового
розвитку
районних
держадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження
повідомлення про розподіл бюджетних коштів розміщують у засобах
масової інформації оголошення, в якому зазначаються перелік, строк
та умови подання документів, необхідних для отримання бюджетних
коштів.
4. Мінагрополітики розподіляє бюджетні кошти між головними
управліннями агропромислового розвитку обласних, управліннями
агропромислового розвитку районних держадміністрацій пропорційно
сумам, затвердженим у планах асигнувань на поточний рік.
5. Для формування реєстру сільськогосподарських підприємств,
які мають право на отримання бюджетних коштів (далі — реєстр),
управління агропромислового розвитку районної держадміністрації
утворює комісію, до складу якої входять начальник управління
(голова комісії), представники фінансового органу, органу державної
контрольно-ревізійної служби, державної податкової служби,
управління земельних ресурсів, державної насіннєвої інспекції та
державної інспекції захисту рослин, а також за згодою представники
громадських організацій агропромислового комплексу та цукрових
заводів (далі — комісія).
6.
Сільськогосподарські
підприємства,
які
вирощують
сільськогосподарські культури, мають право подати до 1 грудня
поточного року комісії за місцем провадження діяльності заявку
на отримання бюджетних коштів, крім сільськогосподарських
підприємств, які визнані банкрутами або щодо яких порушено
справу про банкрутство, або які мають прострочену більш як півроку
заборгованість перед державним та місцевим бюджетами, іншими
цільовими фондами.
7. До заявки на отримання бюджетних коштів додаються:
1) заповнена форма державного статистичного спостереження №
4-сг “Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010
р.”;
2) довідка про фактичні площі посіву сільськогосподарських
культур за підписом керівника підприємства;
3) спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку “Акт
№ ____ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних
добрив та засобів хімічного захисту рослин” (форма № ВЗСГ-3) та
“Акт № ____ витрати насіння і садивного матеріалу” (форма № ВЗСГ4);
4) копії:
сертифіката на насіння цукрових буряків або сертифіката на
насіння України (ДСТУ 4138-2002);
довідки відповідного органу державної податкової служби та
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Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості
за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду
України;
довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України;
довідки про розмір площі земель сільськогосподарського
призначення, які перебувають у власності, постійному користуванні
чи оренді, виданої Центром державного земельного кадастру, та/
або довідки про розмір земельних часток (паїв), виданої органом,
який зареєстрував договір оренди земельної частки (паю) відповідно
до Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня
2000 р. № 119 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 4, ст. 113);
5) довідка про відсутність (наявність) заборгованості перед
місцевим бюджетом із сплати податку з доходів фізичних осіб за
підписом керівника, скріпленим печаткою сільськогосподарського
підприємства.
8. Комісія розглядає подані сільськогосподарським підприємством
згідно з пунктом 7 цього Порядку документи, проводить перевірку
достовірності наведених у них даних, за результатами якої складає
акт і приймає рішення про включення підприємства до реєстру.
Реєстр разом з документами зберігається протягом трьох років
в управлінні агропромислового розвитку районної держадміністрації.
У разі відмови у включенні сільськогосподарського підприємства
до реєстру комісія у триденний строк після прийняття такого рішення
видає (надсилає) йому обґрунтовану відповідь.
Форму реєстру затверджує Мінагрополітики.
9.Управління
агропромислового
розвитку
районних
держадміністрацій:
надсилають відповідним органам Державного казначейства
реєстри та платіжні доручення для перерахування бюджетних коштів
на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в
установах банків;
подають щомісяця до 5 числа наступного періоду головним
управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій
засвідчені копії реєстрів, на підставі яких перераховано бюджетні
кошти.
10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів,
наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого
Державним казначейством.
11. Головні управління агропромислового розвитку обласних
держадміністрацій на підставі одержаних реєстрів подають
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Мінагрополітики:
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом,
інформацію про кількість сільськогосподарських підприємств,
включених до реєстру, та суму отриманих бюджетних коштів за
формою, затвердженою Мінагрополітики, для її узагальнення і
подання до 20 числа зазначеного місяця Мінфіну;
річний звіт про використання бюджетних коштів за формою,
затвердженою Мінагрополітики, для узагальнення і подання до 1
лютого наступного року Мінфіну.
12. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних
коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника
та розпорядників бюджетних коштів, підлягають поверненню
до Стабілізаційного фонду не пізніше останнього робочого дня
бюджетного періоду.
13. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством
порядку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 січня 2011 р. N 67
Київ
Про затвердження переліку об’єктів державного цінового
регулювання з
визначенням періодів такого регулювання у 2011-2012 роках
Відповідно до підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону України
“Про державну підтримку сільського господарства України” Кабінет
Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік об’єктів державного цінового регулювання
з визначенням періодів такого регулювання у 2011-2012 роках, що
додається.
Прем’єр-міністр України 					
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2011 р. N 67
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ПЕРЕЛІК
об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів
такого регулювання у 2011-2012 роках
Об'єкт державного цінового
регулювання
Пшениця тверда
Пшениця м'яка
Зерно суміші пшениці та жита
(меслин)
Жито озиме
Жито ярове
Ячмінь
Борошно пшеничне
Борошно житнє
Гречка
Кукурудза
Цукор-пісок (буряковий)
Молоко сухе
Масло вершкове

Період державного цінового
регулювання
з 1 липня 2011 р. до 30 червня
2012 р.
-"-"-"-"-"-"-"-"з 1 жовтня 2011 р. до 30 червня
2012 р.
з 1 вересня 2011 р. до 31 серпня
2012 р.
з 1 квітня 2011 р. до 31 грудня
2011 р.
з 20 лютого 2011 р. до 31 грудня
2011 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 лютого 2011 р. № 204
Київ
Про внесення змін до Порядку
розподілу тарифної квоти на ввезення
в Україну цукру-сирцю з тростини
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в
Україну цукру-сирцю з тростини, затвердженого постановою Кабінету
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Міністрів України від 12 листопада 2008 р. № 1002 (Офіційний вісник
України, 2008 p., № 89, ст. 2976; 2009 p., № 81, ст. 2745), зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем’єр-міністр України					

М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 204
Зміни, що вносяться до Порядку розподілу тарифної квоти
на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини
1. У пункті 1 слова і цифри «у 2009—2010 роках» виключити.
2. Абзац перший пункту 2 доповнити реченнями такого змісту:
«Ліцензії видаються за погодженням з Державним агентством резерву
і Міністерством аграрної політики та продовольства. Зазначені
погодження додаються суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності до
заявки на одержання ліцензії».
3. Пункт 3 виключити.
4. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Тарифна квота на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини
щороку розподіляється таким чином:
260 тонн загального обсягу тарифної квоти до 1 січня 2019 р.
виділяється для Парагваю відповідно до параграфа 35 Дохійської
декларації та домовленостей, досягнутих у ході багатосторонніх
переговорів із вступу України до COT стосовно повнішої інтеграції
малих уразливих економік до багатосторонньої системи торгівлі;
з 1 січня 2011 р. розподіл залишку тарифної квоти на імпорт
цукру-сирцю з тростини (код згідно з УКТЗЕД 1701 11) здійснюється
за принципом «перший прийшов — першим обслуговуєшся» згідно з
розділом I таблиці 14 “Адміністрування тарифної квоти” Протоколу
про вступ України до COT, ратифікованого Верховною Радою України
10 квітня 2008 року.
Розгляд заявок на одержання ліцензій на ввезення цукрусирцю з тростини в межах тарифної квоти здійснюється в порядку їх
надходження.».
5. У пункті 6:
в абзаці першому слова «між країнами-постачальниками»
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виключити;
абзаци третій і четвертий виключити.
6. У пункті 8:
в абзаці першому слова «частки» та «, визначеної для кожної
країни-постачальника» виключити;
в абзаці другому слова і цифру «до 1 вересня» замінити словами
«в установленому порядку», а слово «країни-постачальника»
виключити.
7. Абзаци перший — четвертий пункту 9 та абзац третій пункту
11 виключити.
8. У пункті 12:
слово «Мінагрополітики» замінити словами «Міністерству аграрної
політики та продовольства»; доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Міністерство аграрної політики та продовольства надсилає
щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству економічного
розвитку і торгівлі інформацію про переробку цукру-сирцю з тростини,
ввезеного в межах тарифної квоти (переробник, обсяги переробки,
обсяг виробництва цукру білого згідно з виданими Міністерством
економічного розвитку і торгівлі ліцензіями)».
9. Доповнити Порядок пунктом 14 такого змісту:
«14. Міністерство економічного розвитку і торгівлі подає
щомісяця до 15 числа наступного періоду Кабінетові Міністрів України
інформацію про видані ліцензії на ввезення в Україну цукру-сирцю
з тростини в межах тарифної квоти, обсягів увезення, переробки та
виробництва цукру білого (за виданими Міністерством економічного
розвитку і торгівлі ліцензіями)».
10. У тексті Порядку слово «Мінекономіки» замінити словами
«Міністерство економічного розвитку і торгівлі» у відповідному
відмінку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 березня 2011 р. № 179
Київ
Про державне регулювання виробництва
цукру та цукрових буряків у період
з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р.
Відповідно до статей 2 і 6 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру» Кабінет Міністрів України
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постановляє:
1. Установити граничний розмір квоти поставки цукру на
внутрішній ринок (квота «А») у період з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня
2012 р. в обсязі 1860 тис. тонн.
2. Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які
поставлятимуться з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р. для
виробництва цукру в межах квоти «А», з урахуванням базисної
цукристості та на цукор квоти «А» згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України					

М. АЗАРОВ

Додаток
до постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. № 179
Мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня
2011 р. до 1 вересня 2012 р. для виробництва цукру в межах квоти
«А», з урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти «А»

Код товару
згідно з ДКПП

Опис товару
згідно з ДКПП

Нормативнотехнічна
документація

Мінімальна ціна
за 1 тонну (без
урахування
податку
на додану
вартість),
гривень

01.11.51.100

Буряк цукровий/
фабричний

ДСТУ 4327:2004

339,24

15.83.12.301

Цукор білий
кристалічний

ДСТУ 4623:2006

4925
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 жовтня 2010 р. № 1925-р
Київ
Про виділення коштів Стабілізаційного фонду
для виплати дотацій сільськогосподарським
товаровиробникам на 1 гектар посівів
цукрового буряку, льону-довгунця
1. Виділити Міністерству аграрної політики за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду за напрямом, передбаченим пунктом 1 частини
першої статті 74 Закону України “Про Державний бюджет України на
2010 рік”, на безповоротній основі 230 000 тис. гривень для виплати
дотацій сільськогосподарським товаровиробникам на 1 гектар посівів
цукрового буряку, льону-довгунця.
Зазначені кошти використовуються згідно з Порядком використання
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки
виробництва продукції рослинництва, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 897.
2. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису
Державного бюджету України на 2010 рік, визначивши джерелом
покриття витрат, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
надходження коштів від цільового розміщення державних цінних
паперів.
Прем’єр-міністр України					

М. АЗАРОВ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
“29” березня 2010 р. 					
N 158
м. Київ
Про деякі питання поставки цукру на внутрішній ринок
у період з 1 вересня 2009 року до 1 вересня 2010 року
На виконання наказу Мінагрополітики від 28.08.2007 р. № 624
“Про затвердження порядків розподілу обсягів виробництва цукру та
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вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти
“А” на конкурсних засадах між цукровими заводами та бурякосіючими
господарствами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.08.2007 р. за № 996/14263, пункту 4 наказу Мінагрополітики
від 18.03.2009 р. № 178 “Про розподіл обсягів виробництва цукру
квоти “А” між цукровими заводами на період з 1 вересня  2009 року
до 1 вересня 2010 року” та протокольного рішення Конкурсної комісії
з визначення на конкурсних засадах обсягів виробництва цукру квоти
“А” цукровими заводами (далі - Конкурсна комісія) від 23 березня
2010 р. № 4/16 та виходячи з обсягів фактичного виробництва цукру
із цукрових буряків урожаю 2009 року та цукру-сирцю з тростини,
який ввезено в межах встановленої на 2009 рік тарифної квоти, а
також фактичного імпорту в Україну цукру-сирцю з тростини в межах
встановленої на 2010 рік тарифної квоти,
НАКАЗУЮ:
1. До наказу Мінагрополітики від 18.03.2009 р. № 178 “Про
розподіл обсягів виробництва цукру квоти “А” між цукровими заводами
на період з 1 вересня 2009 року до 1 вересня 2010 року” внести зміни:
1.1. Назву наказу викласти в такій редакції:
“Про розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки
цукру квоти “А” на внутрішній ринок у період з 1 вересня 2009 року
до 1 вересня 2010 року”;
1.2. Пункт 1 наказу викласти в такій редакції:
“1. Затвердити розподіл між суб’єктами господарювання обсягів
поставки цукру квоти “А” на внутрішній ринок у період з 1 вересня
2009 року до 1 вересня 2010 року, згідно з додатками 1 – 3, що
додаються”.
Встановити, що обсяги поставки цукру на внутрішній ринок (квота
“А”) у період з 1 вересня 2009 року до 1 вересня 2010 року складають
1864 тис.тонн, в тому числі:
2.1. Для поставки на внутрішній ринок цукру, який вироблений з
цукрових буряків в кількості 1267,12 тис. тонн;
2.2. Для поставки на внутрішній ринок цукру, який вироблений з
цукру-сирцю з тростини, що ввозився в межах встановленої на 2009
рік тарифної квоти в кількості 38,67 тис. тонн;
2.3. Для поставки на внутрішній ринок цукру, який буде
вироблений з цукру-сирцю з тростини в межах встановленої на
2010 рік тарифної квоти в кількості 260 тис. тонн;
2.4. Частка невикористаної квоти для поставки на внутрішній
ринок цукру в кількості 246,36 тис. тонн, яка сформувалася внаслідок
зменшення обсягів виробництва цукру з цукрових буряків та імпорту
цукру-сирцю з тростини в межах встановленої на 2009 рік тарифної
квоти, а також з урахуванням завезення цукру з Республіки Білорусь
в режимі вільної торгівлі в обсязі 51,85 тис. тонн.
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3. Встановити, що обсяги поставки цукру на внутрішній ринок,
зазначені у підпункті 2.3. цього наказу, підлягають розподілу
Конкурсною комісією між суб’єктами господарювання, що отримали
ліцензії Мінекономіки на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини, в
межах встановленої на 2010 рік тарифної квоти, в обсягах фактичного
завезення цукру-сирцю з тростини для його переробки і поставки на
внутрішній ринок цукру до 1 вересня 2010 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінагрополітики:
від 28.05.2009 р. № 369 “Про внесення змін до Розподілу обсягів
виробництва цукру квоти “А” між цукровими заводами на період
з 1 вересня  2009 року до 1 вересня 2010 року”;
від 28.05.2009 р. № 370 “Про розподіл обсягів цукру-сирцю з
тростини на ввезення в Україну в межах тарифної квоти “А” у 20092010 роках між виробниками цукру квоти “А” із цукрових буряків”;
від 30 січня 2010 р. № 29 “Про виділення квоти на поставку на
внутрішній ринок цукру квоти “А” у 2009-2010 роках, виробленого з
цукру-сирцю з тростини, в межах встановленої тарифної квоти”.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Демчака І.М.
Міністр				

М.В. Присяжнюк
Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
від 29 березня 2010 р. N 158

Розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру
квоти “А” на внутрішній ринок у період з 1 вересня 2009 року до 1
вересня 2010 року, виробленого
з цукрових буряків урожаю 2009 року
№ Код ЄДРПОУ
п/п підприємства

1.
2.

371920
30594851

3.

34009446

4.

692245

5.

32456622

Найменування підприємства
Всього по Україні
Вінницька область
TOB "Кристал" (Браїлівський)
TOB "ЛОГОС"
TOB "Продовольча Компанія "Зоря
Поділля" (Гайсинський)
TOB "Хмільницьке" ВП
Жданівський цукровий завод
TOB "Іллінецький цукровий завод"

Фактично
виділена квота
"А", тис. тонн
1267,12
9,64
3,88
52,71
28,43
6,90
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6.

33143011

7.

36327881

8.

36327881

9.

32721857

10.
11.

31802416
31187853

1.

372658

2.

372641

3.

31979894

1.
2.

372368
372374

1.

372428

2.

19409200

3.
4.

31200837
31514557

5.

372434

6.

372517

7.

13737989

1.

372109

2.

32119999
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ЗАТ "Продовольча компанія
"Поділля" (Крижопільський)
СП "Моївський цукор" TOB
"Подільські цукроварні"
СП "Соколівський цукор" TOB
"Подільські цукроварні"
TOB "Агрокомплекс "Зелена
долина" (Томашпільський)
ЗАТ "Турбів-цукор"
ЗАТ "Юзефо-Миколаївська АПК"
Всього
Волинська область
ВАТ "Гнідавський цукровий завод"
ВАТ "Горохівський цукровий
завод"
ПП "Європацукор" (Іваничівський)
Всього
Житомирська область
ВАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"
ВАТ "Червонський цукровик"
Всього
Київська область
ВАТ "Гор-Пустоваріський
цукровий завод"
ВАТ "Кагарлицький цукровий
завод"
TOB "Призма-14" (Кашперівський)
TOB "Краєвид" (Згурівський)
ВАТ "Рокитнянський цукровий
завод"
ВАТ "Саливонківський цукровий
завод"
ВАТ "Шамраївський цукровий
завод"
Всього
Кіровоградська область
ЗАТ "Олександрійський цукровий
завод"
ЗАТ "Новомиргородський цукор"
Всього

50,38
9,02
13,35
12,18
5,74
13,31
205,54
26,67
4,49
9,58
40,74
5,64
12,69
18,33
13,29
12,04
5,17
14,75
19,97
39,84
11,03
116,09
22,37
17,21
39,58

Законодавчі документи
1.

36153189

1.

31059651

2.

32682703

3.

372256

4.

30382533

5.

5463791

6.

3770394

1.

32522307

2.

32404621

1.
2.
3.
4.
5.
6.

36350177
36524973
36446010
35453116
36318160
36543336

7.

5429587

1.

41073681

2.

31633236

3.

373178

4.

41073681

Львівська область
TOB "Радехівський цукор"
Всього
Полтавська область
TOB "ІПК "Полтавзернопродукт"
ВП Глобинський ц/з
TOB Агрофірма "Добробут" ВП
Кобеляцький ц/з
ВАТ "Ланнівський цукровий
завод"
ЗАТ "Райз-Максимко"
(Лохвицький)
ВАТ "Оржицький цукровий завод"
TOB "Агрофірма "ім. Довженка"
ВП Яресківський ц/з
Всього
Рівненська область
ПП "Овас-цукор" (БабиноТомахівський)
ТзОВ СП "Нива" (Дубненський)
Всього
Тернопільська область
TOB "Цукровий завод Борщів"
TOB "Цукровий завод Бучач"
TOB "Цукровий завод Збараж"
TOB "Цукровий завод Козова"
TOB "Цукровий завод Ланівці"
TOB "Цукровий завод Хоростків"
ВАТ "Чортківський цукровий
завод"
Всього
Харківська область
НВФ "Сінтал'Д" TOB
(Конгресівський)
ЗАТ СГП "Цукрове"
ВАТ "Новоіванівський цукровий
завод"
НВФ "Сінтал'Д" TOB
(Пархомівський)

61,90
61,90
50,87
50,93
18,01
101,26
44,09
60,30
325,46
18,49
47,21
65,70
7,7
3,67
14,1
16,6
6,63
26,15
59,22
134,07
3,44
26,93
15,98
1,75
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5.

373250

6.

31235456

1.

33007668

2.

373310

3.

5394995

4.

373391

5.

36397241

1.

31294658

2.

32741501

3.

31189253

1.

372629

ВАТ "Первухінський цукровий
завод"
TOB СП "Білий колодязь" (ц/з 1
ім. Петровського)
Всього
Хмельницька область
TOB "Волочиськ-Агро" ВП
Наркевицький ц/з
ВАТ "Красилівський цукровий
завод"
ВАТ "Теофіпольський цукровий
завод"
ВАТ "Шепетівський цукровий
комбінат"
TOB "Староконстантинівцукор"
Всього
Черкаська область
TOB "Оберіг" (Жашківський ц.з.)
ДП "Іваньківський цукровий
завод"
TOB "ПАНДА" (Селищанський ц.
з.)
Всього
Чернігівська область
ЗАТ "Линовицький цукрокомбінат
"Красний"
Всього

18,22
11,19
77,51
34,74
13,31
36,18
20,73
13,29
118,25
13,49
1,15
32,91
47,55
16,40
16,40

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
від 29 березня 2010 р. N 158
Розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру
квоти “А” на внутрішній ринок у період з 1 вересня 2009 року до
1 вересня 2010 року, виробленого з цукру-сирцю з тростини,
що імпортувався за виданими Мінекономіки ліцензіями, в межах
встановленої на 2009 рік тарифної квоти
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№ п/п

1.

1.

Код ЄДРПОУ
Найменування підприємства
підприємства
Всього по Україні
Миколаївська область
ТОВ "Юкрейніан шугар
34539925
компані"
Всього
Черкаська область
ВАТ "Пальмірський
373497
цукровий завод"
Всього

Фактично
виділена
квота "А",
тис. тонн
38,67
23,00
23,00
15,67
15,67

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
“29” березня 2010 р. 					
N 159
м. Київ
Про розподіл між суб’єктами господарювання обсягів
поставки цукру квоти “А” на внутрішній ринок
у період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 р. № 96 “Про державне регулювання виробництва цукру та
цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011
р.”, наказу Міністерства аграрної політики України від 28.08.2007
№ 624 “Про затвердження порядків розподілу обсягів виробництва
цукру та вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в
межах квоти “А” на конкурсних засадах між цукровими заводами та
між бурякосіючими господарствами”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.08.2007 за № 996/14263, та протокольного рішення
Конкурсної комісії з визначення на конкурсних засадах обсягів
виробництва цукру квоти “А” цукровими заводами (далі - Конкурсна
комісія) від 23 березня 2010 р. № 5/16
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НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл між суб’єктами господарювання обсягів
поставки цукру квоти “А”, виробленого з цукрових буряків, на
внутрішній ринок у період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011
року згідно з додатком.
2. Встановити, що за зверненням суб’єкта господарювання цукор,
вироблений з цукрових буряків урожаю 2010 року, понад визначені
обсяги, зараховується у встановленому порядку до обсягів квоти “А”
для поставки на внутрішній ринок цукру у період з 1 вересня 2011
року до 1 вересня 2012 року.
3. Головним управлінням агропромислового розвитку обласних
державних адміністрацій та управлінням (відділам) агропромислового
розвитку районних державних адміністрацій провести на конкурсних
засадах розподіл обсягів вирощування цукрових буряків базисної
цукристості (16 відсотків) для виробництва цукру в межах квоти “А”
між бурякосіючими господарствами регіону.
4. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня
2000 р. № 868 “Про деякі питання державного регулювання виробництва
і реалізації цукру” головним управлінням агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій, управлінням (відділам)
агропромислового розвитку районних державних адміністрацій,
Національній асоціації цукровиків України “Укрцукор” (Ярчук М.М.,
за згодою), Аграрному союзу України (Карасик Ю.М., за згодою),
Асоціації фермерів та приватних землевласників України (Миркевич
М.С., за згодою) забезпечити узагальнення та подання щомісячно до
п’ятого числа наступного місяця після звітного періоду Міністерству
аграрної політики України інформацію про обсяги:
заготівлі цукрових буряків, передбачених договорами, що
укладаються до 1 червня поточного року;
виробництва і реалізації цукру в межах квоти “А”, та його залишків.
5. Конкурсній комісії подавати пропозиції щодо проведення
перерозподілу обсягів квоти “А” між суб’єктами господарювання за
фактом завезення та виробництва цукру з цукру-сирцю з тростини в
межах встановленої тарифної квоти, а також виходячи з фактичного
виробництва цукру з цукрових буряків урожаю 2010 року.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Демчака І.М.
Міністр				
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Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
від 29 березня 2010 р. N 159
Розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру
квоти “А”, виробленого з цукрових буряків, на внутрішній ринок у
період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року
Код ЄДРПОУ
№ п/п
підприємства

1.

00371920

2.

00371570

3.

34009446

4.

00692245

5.

32456622

6.

33143011

7.

36327881

8.

36327881

9.

36327881

10.

32721857

11.
12.
13.

31802416
34704744
31187853

1.

00372664

2.

00372658

Найменування підприємства
Всього по Україні
Вінницька область
TOB "Кристал" (Браїлівський)
ВАТ "Бродецький цукровий
завод"
TOB "Продовольча Компанія
"Зоря Поділля" (Гайсин)
TOB "Хмільницьке" ВП
Жданівський цукровий завод
TOB "Іллінецький цукровий
завод"
ЗАТ "Продовольча компанія
"Поділля" (Крижопільський)
СП "Моївський цукор" TOB
"Подільські цукроварні"
СП "Соколівський цукор" TOB
"Подільські цукроварні"
СП "Капустянський цукор" TOB
"Подільські цукроварні"
TOB "Агрокомплекс "Зелена
долина" (Томашпільський)
ЗАТ "Турбів-цукор"
TOB "Агрофірма Удич"
ЗАТ "Юзефо-Миколаївська АПК"
Всього
Волинська область
ВАТ "Володимирцукор"
ВАТ "Гнідавський цукровий
завод"

Обсяг квоти
"А" на період
2010/11МР, тис.
тонн
1892,00
11,00
13,00
60,00
46,00
10,00
80,00
15,00
20,00
5,00
30,00
12,00
5,00
14,00
321,00
5,00
35,00
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3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

1.
2.
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ВАТ "Горохівський цукровий
завод"
ПП "Європацукор"
31979894
(Іваничівський цукровий завод)
Всього
Житомирська область
ВАТ "Цукровий завод ім.
00372368
Цюрупи"
00372374
ВАТ "Червонський цукровик"
Всього
Київська область
ВАТ "Гор-Пустоваріський
00372428
цукровий завод"
ВАТ "Кагарлицький цукровий
19409200
завод"
TOB "Призма-14"
31200837
(Кашперівський ц/з)
TOB "Краєвид" (Згурівський
31514557
ц/з)
ВАТ "Рокитнянський цукровий
372434
завод"
ВАТ "Саливонківський цукровий
372517
завод"
ВАТ "Шамраївський цукровий
13737989
завод"
TOB "Спецтехніка"
32393437
(Яготинський ц/з)
ВАТ "Узинський цукровий
372536
комбінат"
Всього
Кіровоградська область
ЗАТ "Олександрійський
00372109
цукровий завод"
ЗАТ "Новомиргородський
32119999
цукор"
Всього
Львівська область
31691832
TOB "Золочівагро"
36153189
TOB "Радехівський цукор"
Всього
00372641

21,00
22,00
83,00
13,00
16,00
29,00
16,00
18,00
10,00
20,00
35,00
43,00
14,00
5,00
5,00
166,00
29,00
25,00
54,00
5,00
88,00
93,00
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

1.

гг
2.
3.
4.
5.
6.

Полтавська область
ЗАТ АПО
30811110
"ЦукровикПолтавщини" ВП
"Веселоподільський ц/з"
TOB "ПІК "Полтавзернопродукт"
31059651
ВП "Глобинський ц/з"
TOB Агрофірма "Добробут" ВП
32682703
"Кобеляцький ц/з"
ВАТ "Ланнівський цукровий
00372256
завод"
ЗАТ "Райз-Максимко"
30382533
(Лохвицький)
ВАТ "Оржицький цукровий
05463791
завод"
32249454
ДП "Нафком-Агро"
TOB "Агрофірма "ім. Довженка"
03770394
ВП "Яреськівський ц/з"
Всього
Рівненська область
ПП "Овас-цукор" (Бабино32522307
Томахівський)
32404621 ТзОВ СП "Нива" (Дубненський)
32578323
ЗАТ НВП "Західцукор"
Всього
Сумська обасть
35906971
TOB "УК.АЗ.-Дружба"
Всього
Тернопільська область
TOB "Борщівський цукровий
35993619
завод"
TOB "Бучацький цукровий
35869406
завод"
TOB "Збаразький цукровий
35617045
завод"
TOB "Козівський цукровий
35452840
завод"
TOB "Лановецький цукровий
35820491
завод"
TOB "Хоростківський цукровий
35218790
завод"

22,00
63,00
60,00
24,00
115,00
45,00
5,00
70,00
404,00
20,00
75,00
5,00
100,00
10,00
10,00
12,00
10,00
17,00
26,00
14,00
39,00
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7.

05429587

1.

14073681

2.

31633236

3.

373178

4.

14073681

5.

00373250

6.

31235456

7.

00373267

8.

30895672

1.

33007668

2.

00373310

3.

05394995

4.

00373391

5.

36397241

1.

31294658

2.

32741501

3.

00373497

4.

31189253
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ВАТ "Чортківський цукровий
завод"
Всього
Харківська область
НВФ "Сінтал'Д" TOB
(Конгресівський)
ЗАТ СГП "Цукрове"
ВАТ "Новоіванівський цукровий
завод"
НВФ "Сінтал'Д" TOB
(Пархомівський)
ВАТ "Первухінський цукровий
завод"
TOB СП "Білий колодязь" (ц/з 1
ім. Петровського)
ВАТ "Савинський цукровий
завод"
ГІСП "Явір"
Всього
Хмельницька область
TOB "Волочиськ-Агро" ВП
"Наркевицький ц/з"
ВАТ "Красилівський цукровий
завод"
ВАТ "Теофіпольський цукровий
завод"
ВАТ "Шепетівський цукровий
комбінат"
TOB "Старокостянтинівцукор"
Всього
Черкаська область
TOB "Оберіг" (Жашківський
ц.з.)
ДП "Іваньківський цукровий
завод"
ВАТ "Пальмірський цукровий
завод"
TOB "ПАНДА"(Селищанський
ц.з.)

72,00
190,00
11,00
30,00
18,00
11,00
23,00
15,00
5,00
5,00
118,00
50,00
13,00
44,00
30,00
19,00
156,00
13,00
5,00
30,00
35,00
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5.

31189253

TOB "ПАНДА" (Цибулівський ц.
з.)

30,00

Всього

113,00

Чернівецька область
1.

33108794

TOB "Цукровий комбінат
"Хрещатик"

15,00

Всього

15,00

Чернігівська область
1.

00372629

2.

36213924

3.

00372612

ЗАТ "Линовицький
цукрокомбінат "Красний"
TOB "Носівський цукровий
завод"

20,00
15,00

ВАТ "Блок Агросвіт"

5,00

Всього

40,00

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.06.2010 					
N 324
Про затвердження складу комісій
Відповідно до Закону України “Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру”, на виконання наказу Мінагрополітики
від 28.08.2007 N 624 “Про затвердження порядків розподілу
обсягів виробництва цукру та вирощування цукрових буряків для
виробництва цукру в межах квоти “А” на конкурсних засадах між
цукровими заводами та між бурякосіючими господарствами” та у
зв’язку з організаційними та кадровими змінами НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення на конкурсних
засадах обсягів виробництва цукру квоти “А” цукровими заводами та
склад технічної комісії з проведення огляду та обстеження цукрових
заводів - виробників цукру квоти “А”, що додаються.
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
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від 05.02.2008 N 40 “Про затвердження складу конкурсних комісій”.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лаврова Є.М.
Міністр

М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
15.06.2010 N 324
Склад конкурсної комісії з визначення на конкурсних засадах обсягів
виробництва цукру квоти “А” цукровими заводами
Лавров Євгеній
Михайлович

Демчак Іван
Микитович
Демидов
Олександр
Анатолійович
Кіщак Юрій
Петрович
Печенога
Олександр
Петрович
Члени комісії:
Пасічник Петро
Кирилович

- заступник Міністра аграрної політики України,
співголова комісії
- заступник Міністра аграрної політики України,
співголова комісії
- директор Департаменту ринків рослинництва,
заступник голови комісії
- директор Департаменту харчової
промисловості, заступник голови комісії
- начальник відділу маркетингу та ринків
продукції харчової промисловості Департаменту
харчової промисловості, відповідальний секретар

- начальник відділу зернових та технічних
культур Департаменту ринків рослинництва

Сандул
Олександр
Миколайович

- заступник директора Департаменту харчової
промисловості

Яницький
Віктор
Васильович

- заступник директора Департаменту харчової
промисловості

Машин Георгій
Олексійович
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- директор Державної дирекції з питань
управління, контролю та координації діяльності
цукрової галузі України

Законодавчі документи
Загородній
Григорій
Дмитрович
Ярчук Микола
Миколайович
Котков
В'ячеслав
Кіндратович

- голова Ради Національної асоціації цукровиків
України (за згодою)
- голова правління - генеральний директор
Національної асоціації цукровиків України (за
згодою)
- заступник голови правління - головний
бухгалтер Національної асоціації цукровиків
України (за згодою)

Руденко
Олександр
Анатолійович

- заступник начальника виробничо-технічного
управління Національної асоціації цукровиків
України (за згодою)

Кравченко
Марія Петрівна

- начальник управління аналітичних досліджень,
прогнозування та розвитку ринків Національної
асоціації цукровиків України (за згодою)

Директор Департаменту харчової промисловості

Ю.П.Кіщак

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2010 					
N 448
Про утворення Робочої групи з питань перегляду
зобов'язань України в рамках СОТ щодо імпортних
тарифів на сільськогосподарські товари
З метою підготовки до перегляду зобов'язань України в рамках СОТ
щодо імпортних тарифів на сільськогосподарські товари НАКАЗУЮ:
1. Утворити Робочу групу з питань перегляду зобов'язань України
в рамках СОТ щодо імпортних тарифів на сільськогосподарські товари
(далі - Робоча група) у складі згідно з додатком.
2. Робочій групі всебічно проаналізувати вплив зобов'язань
України в рамках СОТ на вітчизняний агропромисловий комплекс
та підготувати пропозиції щодо перегляду імпортних тарифів на
сільськогосподарські товари для прийняття відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельничука М.Д.
В.о. Міністра
С.І.Мельник
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Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
27.07.2010 N 448
Склад робочої групи з питань перегляду зобов'язань України в
рамках СОТ щодо імпортних тарифів на сільськогосподарські товари
Мельничук
Максим
Дмитрович
Члени Робочої
групи:
Пятницький
Валерій Тезійович
Ахіджанов Баграт
Рафікович
Балута Володимир
Олегович
Демидов
Олександр
Анатолійович
Єдаков Ярослав
Юрійович
Іващук Сергій
Петрович
Кіщак Юрій
Петрович
Розгон Анатолій
Васильович
Качка Тарас
Андрійович
Кінщак Андрій
Андрійович
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- заступник Міністра аграрної політики України,
голова Робочої групи

- заступник Міністра економіки України (за
згодою)
- директор Департаменту фінансів
Мінагрополітики
- директор Департаменту торговельних
переговорів та співробітництва з СОТ
Мінекономіки (за згодою)
- директор Департаменту ринків рослинництва
Мінагрополітики
- директор Департаменту ринків тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією
Мінагрополітики
- директор Департаменту зовнішньоекономічного
співробітництва Мінагрополітики
- директор Департаменту харчової промисловості
Мінагрополітики
- директор Департаменту розвитку аграрного
ринку Мінагрополітики
- заступник директора Державного департаменту
з питань адаптації законодавства, начальник
управління правового забезпечення європейської
інтеграції Мін'юсту (за згодою)
- заступник директора Департаменту економіки та
управління державною власністю Мінагрополітики
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Гавриленко
Наталія
Михайлівна
Єдгарова Іванна
Володимирівна
Бакуменко
Олександр
Борисович
Бондаренко
Василь Маркович
Гнатюк Сергій
Андрійович
Кваша Сергій
Миколайович
Клименко
Володимир
Георгійович
Кобута Ірина
Вікторівна
Кучеренко
Володимир
Михайлович
Лапа Володимир
Іванович
Мироненко
Станіслав
Арсентійович
Осташко Тамара
Олексіївна
Ярчук Микола
Миколайович

- начальник відділу співробітництва в рамках
СОТ Департаменту зовнішньоекономічного
співробітництва Мінагрополітики
- заступник начальника управління, начальник
відділу міжнародної риболовної політики та
співробітництва Держкомрибгоспу
- голова Ради директорів Союзу птахівників
України (за згодою)
- голова правління Національної асоціації
молочників України "Укрмолпром" (за згодою)
- генеральний директор Української корпорації
по виробництву м'яса на промисловій основі
"Тваринпром" (за згодою)
- член-кореспондент Національної академії
аграрних наук України, академік-секретар
Відділення аграрної економіки і земельних
відносин НААН України (за згодою)
- президент Української зернової асоціації (за
згодою)
- керівник групи з міжнародної інтеграції
Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки
(за згодою)
- перший заступник генерального директора
Української корпорації по виноградарству та
виноробній промисловості "Укрвинпром" (за
згодою)
- керівник групи експертів громадської організації
"Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу"
(за згодою)
- президент асоціації "Укркондпром" (за згодою)
- головний науковий співробітник державної
установи "Інститут економіки та прогнозування"
НААН України (за згодою)
- голова правління Національної асоціації
цукровиків України "Укрцукор" (за згодою)

Директор Департаменту
зовнішньоекономічного співробітництва

С.П.Іващук
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.08.2010 					
N 493
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 18.03.2009 N 178
На виконання наказу Мінагрополітики від 28.08.2007 N 624
“Про затвердження порядків розподілу обсягів виробництва цукру та
вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти
“А” на конкурсних засадах між цукровими заводами та бурякосіючими
господарствами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.08.2007 за N 996/14263, пункту 3 наказу Мінагрополітики від
29.03.2010 N 158 “Про деякі питання поставки цукру на внутрішній
ринок у період з 1 вересня 2009 року до 1 вересня 2010 року” та
протокольного рішення Конкурсної комісії з визначення на конкурсних
засадах обсягів виробництва цукру квоти “А” цукровими заводами від
11 серпня 2010 р. N 7/16, виходячи з обсягів фактичного завезення
цукру-сирцю з тростини в межах встановленої на 2010 рік тарифної
квоти, НАКАЗУЮ:
1. Додаток 3 наказу Мінагрополітики від 18.03.2009 N 178 “Про
розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру квоти
“А” на внутрішній ринок у період з 1 вересня 2009 року до 1 вересня
2010 року” викласти у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лаврова Є.М.
Міністр

М.В.Присяжнюк
Додаток 3
до наказу Міністерства
аграрної політики України
18.03.2009 N 178

РОЗПОДІЛ між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру
квоти “А” на внутрішній ринок у період з 1 вересня 2009 року
до 1 вересня 2010 року, виробленого з цукру-сирцю з тростини,
що імпортувався за виданими Мінекономіки ліцензіями, в межах
встановленої на 2010 рік тарифної квоти
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N п/п

Код ЄДРПОУ
підприємства

Фактично

Найменування підприємства виділена квота

"А", тис. тонн

Всього по Україні

180,31

Волинська область
1.

00372664

2.

00372641

ВАТ "Володимирцукор"
ВАТ "Горохівський цукровий
завод"
Всього

90,73

11,18
101,91

Миколаївська область
1.

34539925

ТОВ "Юкрейніан шугар
компані"
Всього

31,40
31,40

Черкаська область
1.

00373497

ВАТ "Пальмірський цукровий
завод"
Всього

47,00
47,00

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.09.2010						
N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2010 р.
за N 823/18118
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 23.02.2010 N 78
Відповідно до Закону України “Про державну підтримку
сільського господарства України”, Методики визначення мінімальної
та максимальної інтервенційної ціни об’єкта державного цінового
регулювання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11.02.2010 N 159, та постанови Кабінету Міністрів України від
20.01.2010 N 40 “Про затвердження переліку об’єктів державного
цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання
у 2010-2011 роках”, а також у зв’язку із зміною кон’юнктури цін на
світовому та внутрішньому ринках НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток до наказу Мінагрополітики від 23.02.2010
N 78 “Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному
ринку у 2010/2011 маркетинговому періоді”, зареєстрованого в
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Міністерстві юстиції України 25.02.2010 за N 184/17479, виклавши
його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лаврова Є.М.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр 						

М.В.Присяжнюк

Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
23.02.2010 N 78
Мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об’єкти державного
цінового регулювання у 2010/2011 маркетинговому періоді (у
гривнях за 1 тонну)
Мінімальна
Максимальна
Об'єкт державного
інтервенційна ціна (з інтервенційна ціна (з
цінового
урахуванням податку на урахуванням податку
регулювання
додану вартість)
на додану вартість)

Пшениця м'яка
групи "А":
1 класу

2 класу
3 класу
Пшениця м'яка
групи "Б":
4 класу

5 класу
Пшениця м'яка 6
класу
Пшениця тверда:
1 класу

2
3
4
5
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класу
класу
класу
класу

1545,00
1400,00
1315,00

1854,00
1680,00
1580,00

1260,00
1225,00

1512,00
1470,00

1190,00

1428,00

1652,00
1452,00
1364,00
1243,00
1142,00

1982,00
1743,00
1637,00
1492,00
1370,00
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Жито:
1 класу

2 класу
3 класу
Ячмінь:
1 класу (для
продовольчих цілей)

2 класу (для
виробництва солоду
у спиртовому
виробництві)
3 класу (для
кормових цілей)
Кукурудза:
для продуктів
дитячого харчування

для харчових
концентратів і
продуктів
для виробництва
крупи і борошна
для виробництва
крохмалю і патоки
для кормових потреб

Цукор-пісок
(буряковий)
Молоко сухе
Масло вершкове

962,00
920,00
880,00

1154,00
1104,00
1056,00

1340,00

1608,00

1320,00

1582,00

1295,00

1554,00

1500,00

1800,00

1450,00

1740,00

1400,00

1680,00

1350,00

1620,00

6700,00

7700,00

25600
30720
30000
36000
Директор Департаменту розвитку аграрного ринку А.В.Розгон

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.03.2010					
N 345
Про утворення міжвідомчої робочої групи
з розроблення балансів попиту і пропозиції цукру
З метою забезпечення збалансованості між попитом і пропозицією
на внутрішньому ринку цукру НАКАЗУЮ:
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1. Утворити міжвідомчу робочу групу з розробки балансів попиту
і пропозиції цукру у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з розробки
балансів попиту і пропозиції цукру, що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 30.12.2009 N 1484 “Про створення міжвідомчої
робочої групи з розробки балансів попиту та пропозиції цукру”.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра (відповідно до розподілу функціональних повноважень).
Міністр

В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерстваекономіки України
30.03.2010 N 345
Положення про міжвідомчу робочу групу з розробки балансів попиту
і пропозиції цукру
1. Міжвідомча робоча група з розробки балансів попиту і пропозиції
цукру (далі - група) створюється з метою розробки фактичних та
прогнозних балансів цукру.
2. Група у своїй діяльності керується Конституцієюта законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
3. Персональний склад групи затверджується наказом
Мінекономіки.
4. Члени групи можуть бути відкликані за заявою організації, яка
запропонувала їх кандидатури. Замість члена групи, який відкликаний
або вибув зі складу групи з інших причин, рекомендується заміна.
5. Основними завданнями групи є:
аналіз ресурсного наповнення та напрямів використання цукру;
складання балансу попиту і пропозиції цукру та його щомісячне
уточнення;
підготовка пропозицій та проектів нормативно-правових актів,
які спрямовані на забезпечення збалансованості попиту і пропозиції
на внутрішньому ринку цукру.
6. Група відповідно до покладених на неї завдань має право:
одержувати згідно із законодавством від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх
згодою), підприємств, установ та організацій інформацію та статистичні
дані, необхідні для виконання покладених на групу завдань;
залучати до роботи в групі працівників наукових та інших установ
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(за згодою їх керівників).
7. Основною формою роботи групи є засідання, які проводяться
за рішеннями голови групи в міру необхідності, але не менше одного
разу на місяць.
За результатами засідання групи складається протокол, який
підписується головуючим та секретарем.
Протокол засідання групи носить рекомендаційний характер
і направляється керівництву Мінекономіки та Мінагрополітики для
прийняття відповідних рішень.
У разі відсутності голови групи засідання проводить його
заступник.
8. Організаційне забезпечення роботи групи здійснює департамент
розвитку секторів економіки Мінекономіки.
Директор департаменту розвитку
секторів економіки

О.В.Пендзин
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
30.03.2010 N 345

Склад міжвідомчої робочої групи з розроблення балансів попиту і
пропозиції цукру
Голова робочої
групи

Заступник голови
робочої групи
Члени робочої
групи:
ВАЩЕНКО
Володимир
Володимирович

- заступник Міністра економіки
- заступник Міністра аграрної політики

ГАМЗЯН Арман
Григорович

- заступник начальника відділу методології
та ведення статистики зовнішньої торгівлі
Держмитслужби (за згодою)
- директор департаменту зовнішньоекономічної
політики Мінекономіки

КОВАЛЬОВ Сергій
Олександрович

- начальник відділу моніторингу зовнішньої
торгівлі Мінекономіки
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КОТКОВ В'ячеслав - заступник голови правління НАЦУ "Укрцукор"
(за згодою)
Кіндратович

КРАВЧЕНКО Марія
Петрівна

- начальник відділу маркетингу НАЦУ
"Укрцукор" (за згодою)

МАКАРЧУК Оксана
Іванівна

- заступник директора департаменту начальник
відділу продовольчого забезпечення та
продовольчої безпеки Мінекономіки

МАКСИМЕНКО
Зінаїда
Володимирівна

- заступник директора департаменту начальник
відділу сприяння забезпеченню продовольчої
та цінової стабільності на споживчому ринку
Мінекономіки

ПЕНДЗИН Олег
Володимирович

- директор департаменту розвитку секторів
економіки Мінекономіки

СІКАЧИНА Ольга
Владиславівна

- заступник директора департаменту статистики
сільського господарства та навколишнього
середовища Держкомстату (за згодою)

СТРАШЕНКО Лідія
Олексіївна

- завідувач сектору моніторингу та балансів
Мінагрополітики (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Валентина Петрівна

- начальник відділу статистики продукції
обробної промисловості департаменту
статистики виробництва Держкомстату (за
згодою)

МОРОЗ Микола
Анатолійович

- заступник начальника відділу продовольчого
забезпечення та продовольчої безпеки
Мінекономіки, секретар робочої групи

Директор департаменту розвитку
секторів економіки
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.02.2011					
N 17
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2011 р.
за N 194/18932
Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному
ринку у 2011/2012 маркетинговому періоді
Відповідно до Закону України “Про державну підтримку
сільського господарства України”, Методики визначення мінімальної
та максимальної інтервенційної ціни об’єкта державного цінового
регулювання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11.02.2010 N 159, та постанови Кабінету Міністрів України від
26.01.2011 N 67 “Про затвердження переліку об’єктів державного
цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у
2011 - 2012 роках” НАКАЗУЮ:
1. Установити мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на
об’єкти державного цінового регулювання у 2011/2012 маркетинговому
періоді згідно з додатком.
2. Департаменту розвитку аграрного ринку (Розгон А.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Тригубенка С.М.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Перший заступник Міністра 				
М.Д.Безуглий
Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
10.02.2011 N 17
Мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на об’єкти державного
цінового регулювання у 2011/2012 маркетинговому періоді (у
гривнях за 1 тонну)
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Мінімальна
Максимальна
Об'єкт державного
інтервенційна ціна (з інтервенційна ціна (з
цінового
урахуванням податку на урахуванням податку
регулювання
додану вартість)
на додану вартість)

Пшениця м'яка
групи "А":
1 класу

1979,00

2454,00

2 класу

1792,00

2222,00

3 класу

1683,00

2087,00

4 класу

1612,00

1999,00

5 класу

1568,00

1944,00

1523,00

1889,00

2 класу

2114,00
1858,00

2621,00
2304,00

3 класу

1746,00

2165,00

4 класу

1719,00

2132,00

5 класу

1462,00

1813,00

1 класу

1582,00

1962,00

2 класу

1513,00

1876,00

3 класу

1447,00

1794,00

1 класу (для
продовольчих цілей)

1728,00

2143,00

2 класу (для
виробництва солоду
у спиртовому
виробництві)

1702,00

2110,00

Пшениця м'яка
групи "Б":

Пшениця м'яка 6
класу
Пшениця тверда:
1 класу

Жито:

Ячмінь:
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3 класу (для
кормових цілей)
Кукурудза:

1670,00

2071,00

для продуктів
дитячого харчування

1709,00

2119,00

для харчових
концентратів і
продуктів

1611,00

1998,00

для виробництва
крупи і борошна

1556,00

1929,00

1500,00
6750,00

1860,00
8370,00

7100,00

8100,00

Молоко сухе

35000,00

40000,00

Масло вершкове

42000,00

50000,00

для виробництва
крохмалю і патоки
для кормових потреб

Гречка
Цукор-пісок
(буряковий)

Директор Департаменту розвитку аграрного ринку

А.В.Розгон

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.03.2011 					
N 239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2011 р.
за N 371/19109
Про внесення змін до наказу Мінекономіки від 20.01.2009 N 15
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011
N 204 “Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної квоти на
ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини” та з метою вдосконалення
порядку видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в
межах тарифної квоти НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства економіки України від 20.01.2009
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N 15 “Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю
з тростини в межах тарифної квоти”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 09.02.2009 за N 117/16133 (зі змінами), такі зміни:
доповнити наказ пунктом 4 такого змісту:
“4. Відділу державного регулювання зовнішньоторговельних
операцій щомісяця до 15 числа наступного періоду забезпечити
надання Кабінету Міністрів України інформації про видані ліцензії
на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної
квоти, обсягів увезення, переробки та виробництва цукру білого (за
виданими ліцензіями).”.
У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати пунктами 5-7.
2. Внести до Положення про порядок видачі ліцензій на
імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від 20.01.2009
N 15 “Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю
з тростини в межах тарифної квоти”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 09.02.2009 за N 117/16133 (зі змінами), такі зміни:
пункт 1 розділу II викласти у такій редакції:
“1.
Для
одержання
ліцензії
заявником
суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:
1) лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати
державного збору за її видачу;
2) заявка за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від
20.01.2009 N 15;
3) копія зовнішньоекономічного договору (контракту) з додатками
та специфікаціями до нього;
4) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності.
Ліцензії видаються за погодженням з Державним агентством
резерву і Міністерством аграрної політики та продовольства. Зазначені
погодження здійснюються суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності
до подання заявки на одержання ліцензії.
Копії засвідчуються в установленому законодавством порядку.
Весь пакет документів разом з заявкою прошивається та засвідчується
печаткою суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.”;
доповнити пункт 5 розділу III після абзацу п’ятого новим абзацом
такого змісту:
“відсутності погоджень Державного агентства резерву і
Міністерства аграрної політики та продовольства”;
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
у пункті 3 розділу IV цифри “60” замінити цифрами “90”.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.) забезпечити подання цього наказу на
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державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
7. 04. 2011							
№ 117
м. Київ
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 29.03.2010№ 159
Відповідно до Порядку розподілу на конкурсних засадах між
цукровими заводами обсягів виробництва цукру в межах квоти “А”,
затвердженого наказом Мінагрополітики від 28.08.2007 № 624,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.08.2007 за №
996/14263, рішення Конкурсної комісії з визначення на конкурсних
засадах обсягів виробництва цукру квоти “А” цукровими заводами
в 2010 році (протокол № 9/16 від 25 березня 2011 р.) та у зв’язку
з уточненням фактичного виробництва цукру із цукрових буряків
урожаю 2010 року
НАКАЗУЮ :
1. Внести зміни до Розподілу між суб’єктами господарювання
обсягів поставки цукру квоти “А”, виробленого з цукрових буряків, на
внутрішній ринок у період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011
року, затвердженого наказом Мінагрополітики від 29.03.2010 № 159
“Про розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру
квоти “А”, виробленого з цукрових буряків, на внутрішній ринок у
період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року”, виклавши його
в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр						

М.В. Присяжнюк
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Додаток
до наказу Мінагрополітики
від 29.03.2010 № 159
(в редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від "7 " квітня 2011 №117)
Розподіл між суб'єктами господарювання обсягів поставки
цукру квоти "А", виробленого з цукрових буряків, на внутрішній
риноку період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року

№
п/п

Код
ЄДРПОУ
під-ства

Найменування підприємства

Всього по Україні

Обсяг квоти
"А"
на період
2010/11 МР,
тис. тонн

1546,14

Вінницька область
1.

00371920

2.

35740940

3.

34009446

4.

00692245

5.

32456622

6.

33143011

7.

36327881

8.

36327881

9.

36327881

10.

32721857

11.

36522803
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ТОВ "Кристал" (Браїлівський ц/з)
ТОВ "Мар'їнський Укрпромзбут"
(Бродецький ц/з)
ТОВ "Продовольча Компанія "Зоря
Поділля" (Гайсин)
ТОВ "Хмільницьке" ВП Жданівський
цукровий завод
ТОВ "Іллінецький цукровий завод"
ЗАТ "Продовольча компанія
"Поділля" (Крижопільський)
СП "Моївський цукор" ТОВ
"Подільські цукроварні"
СП "Соколівський цукор" ТОВ
"Поділіські цукроварні"
СП "Капустянський цукор" ТОВ
"Подільські цукроварні"
ТОВ "Агрокомплекс "Зелена
долина" (Томашпільський ц/з)
ТОВ "Турбівська цукрова компанія"

7,19
10,23
46,61
37,77
16,47
73,76
18,40
16,78
6,52
23,65
11,08

Законодавчі документи
12.
13.

37039761 Удицька філія ТОВ "ТД "Агроінвест"

14.

36516318

31187853

ТОВ "Юзефо-Миколаївська АПК "
ТОВ "Укрцукорінвест"
(Красносільський ц/з)
Всього

1,74
19,11
7,14

296,44

Волинська область
1.

00372658

ВАТ "Гнідавський цукровий завод"

39,32

2.

00372641 ВАТ "Горохівський цукровий завод"
ПП "Європацукор" (Іваничівський
31979894
цукровий завод)
Всього

28,77

3.

23,45

91,55

Житомирська область
1.

00372368

ВАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

10,74

2.

00372374

ВАТ "Червонський цукровик"

16,92
27,66

Всього
Івано-Франківська область
1.

36879635

ТОВ "Цукровий завод Городенка"
Всього

3,24
3,24

Київська область
1.

33353730

2.

36263844

3.

00372428

4.

19409200

5.

31200837

6.

31514557

7.

00372434

8.

00372517

9.

13737989

10.

32393437

ІП "Агро-Вільд Україна" (Січневий)
ТОВ "ВІК - Р.С.Ф." (Миронівський
ц/з)
ПАТ "Гор-Пустоварівський
цукровий завод"
ВАТ "Кагарлицький цукровий
завод"
ТОВ "Призма-14" (Кашперівський
ц/з)
ТОВ "Краєвид" (Згурівський ц/з)
ВАТ "Рокитнянський цукровий
завод"
ВАТ "Саливонківський цукровий
завод"
ТДВ "Шамраївський цукровий
завод"
ТОВ "Спецтехніка" (Яготинський
ц/з)
Всього

13,46
7,55
14,82
21,46
12,57
19,80
27,02
28,29
9,91

7,41
162,29
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1.

00372109

2.

32119999

Кіровоградська область
ЗАТ "Олександрійський цукровий
завод"
ЗАТ "Новомиргородський цукор"
Всього

28,85

22,00
50,85

Львівська область
1.

36153189

ТОВ "Радехівський цукор"
Всього

1.

2.
3.
4.
5.

Полтавська область
ТОВ "ІПК "Полтавзернопродукт" ВП
31059651
"Глобинський ц/з"
ТОВ Агрофірма "Добробут" ВП
32682703
"Кобеляцький ц/з"
00372256 ВАТ "Ланнівський цукровий завод"

45,88
16,80
76,09

05463791

22,40

32249454

7.

03770394

1.

32522307

2.

32404621

ТОВ "Оржицький цукровий завод"
ДП "Нафком-Агро" (Оріхівський
ц/з)
ТОВ "Агрофірма "ім. Довженка" ВП
"Яресківський ц/з"
Всього
Рівненська область
ПП "Овас-цукор" (БабиноТомахівський)
ТзОВ СП "Нива" (Дубненський)
Всього

35906971

1.

36865554

2.
3.
4.
5.

36970744
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41,57

30382533 ЗАТ "Райз-Максимко" (Лохвицький)

6.

1.

78,81
78,81

0,60
38,44

241,77
19,10

56,60
75,70

Сумська область
ТОВ "УК.АЗ.-Дружба" (Жовтневий
ц/з)
Всього

14,61

Тернопільська область
ТОВ "Боршівський цукровий завод
"
ТОВ "Бучацкий цукровий завод"

9,74

14,61

7,33

36881969 ТОВ "Збаражський цукровий завод"

15,57

36650811

12,22

ТОВ "Козівзький цукровий завод"

36318128 ТОВ "Ланівецький цукровий завод"

9,01
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6.
7.

ТОВ "Хоросківський цукровий
завод"
05429587 ТОВ "Чортківський цукровий завод"
36979197

Всього
1.

14073681

2.

31633236

3.

32949551

4.

14073681

5.

00373250

6.

31235456

7.

30895672

Харківська область
НВФ "Сінтал'Д" ТОВ
(Конгресівський)
ТОВ "Цукрове"
Підприємство "Бенефіт" ХОР ВОІ
"СОІУ"
НВФ "Сінтал'Д" ТОВ
(Пархомівський)
ВАТ "Первухінський цукровий
завод"
ТОВ СП "Білий колодязь" (ц/з 1 ім.
Петровського)
ПСП "Явір" (Мурафський ц/з)
Всього

34,25

59,59
147,69
1,77
20,27
10,46
6,84
10,73
6,25

5,64
61,96

Хмельницька область
1.

33007668

2.

36871044

3.

00373310

4.

05394995

5.

00373391

6.

36397241

7.

34940079

ТОВ "Волочиськ-Агро" ВП
"Наркевицький ц/з"
ТОВ "Клембівський цукровий
завод"
ВАТ "Красилівський цукровий
завод"
ВАТ "Теофіпольський цукровий
завод"
ПАТ "Шепетівський цукровий
комбінат"
ТОВ "Старокостянтинівцукор"
ТОВ "Торгівельна компанія
"Урожай"
Всього

34,34
6,04
15,27
52,53
26,94
26,13

2,96
164,21

Черкаська область
1.

33007343

2.

32741501

3.

00373497

ПП “Референт" (Жашківський ц.з.)
ДП "Іваньківський цукровий
завод"
ВАТ "Пальмірський цукровий
завод"

13,39
9,45
14,14
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4.
5.
6.

31189253 ТОВ "ПАНДА" (Селищанський ц. з.)

24,42

31189253

ТОВ "ПАНДА" (Цибулівський ц. з.)

11,80

31189253

ТОВ "ПАНДА" (Тальнівський ц. з.)

14,12
87,32

Всього
Чернівецька область
1.

33108794 ТОВ"Цукровий комбінат "Хрещатик"
Всього

1.

00372629

2.

36213924

Чернігівська область
ЗАТ "Линовицький цукрокомбінат
"Красний"
ТОВ "Носівський цукровий завод"
Всього

Директор Департаменту продовольства

8,66
8,66
18,04

15,35
33,39

М.П. Сичевський

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
7.04 2011 						
№ 118
м.Київ
Про розподіл між суб’єктами господарювання
обсягів поставки цукру квоти “А”, виробленого
з цукру-сирцю з тростини, на внутрішній ринок
у період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про встановлення тарифної квоти
на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини”, постанов Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1125 “Про використання
цукру, виробленого з цукру-сирцю з тростини, що ввезений в Україну
в межах встановленої тарифної квоти”, від 3 лютого 2010 р. № 96
“Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у
період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р.” та рішення Конкурсної
комісії з визначення на конкурсних засадах обсягів виробництва цукру
квоти “А” цукровими заводами (протокол № 9/16 від 25 березня 2011
р.)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл між суб’єктами господарювання обсягів
поставки цукру квоти “А”, виробленого з цукру-сирцю з тростини, на
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внутрішній ринок у період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011
року, ввезеного в межах тарифної квоти у 2010 році, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр						

М.В. Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від « 7 « квітня 2011 р. № 118
Розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру
квоти “А”, виробленого з цукру-сирцю з тростини, на внутрішній
ринок у період з 1 вересня 2010 року до 1 вересня 2011 року
№
п/п

Код ЄДРПОУ
підприємства

Найменування
підприємства

Обсяг квоти
"А",
тис. тонн

Всього по Україні

31,59

Волинська область
1.

00372664

2.

00372641

ВАТ "Володимирцукор"
ВАТ "Горохівський цукровий
завод"
Всього

11
4,24
15,24

Миколаївська область
1.

34539925

ТОВ "Юкрейніан шугар компані"
Всього

Директор Департаменту продовольства

16,35
16,35

М.П. Сичевський

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
7 04. 2011 						
№ 119
м. Київ
Про розподіл між суб’єктами господарювання обсягів
поставки цукру квоти “А” на внутрішній ринок у період
з 1 вересня 2011 року до 1 вересня 2012 року
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Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 2 червня
2000 р. № 868 “Про деякі питання державного регулювання
виробництва і реалізації цукру” та від 2 березня 2011 р. № 179 “Про
державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у
період з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р.”, Порядку розподілу
на конкурсних засадах між цукровими заводами обсягів виробництва
та поставки цукру в межах квоти “А”, затвердженого наказом
Мінагрополітики від 28.08.2007 № 624, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.08.2007 за № 996/14263, та рішення Конкурсної
комісії з визначення на конкурсних засадах обсягів виробництва та
поставки цукру квоти “А” цукровими заводами (далі - Конкурсна
комісія) (протокол № 1/17 від 25 березня 2011 р.)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл між суб’єктами господарювання обсягів
поставки цукру квоти “А”, виробленого з цукрових буряків, на
внутрішній ринок у період з 1 вересня 2011 року до 1 вересня 2012
року, що додається.
2. Встановити, що за зверненням суб’єкта господарювання цукор,
вироблений з цукрових буряків урожаю 2011 року, понад визначені
обсяги зараховується в установленому порядку до обсягів квоти “А”
для поставки на внутрішній ринок цукру у період з 1 вересня 2011
року до 1 вересня 2012 року.
3. Головним управлінням агропромислового розвитку обласних
державних адміністрацій та управлінням агропромислового розвитку
районних державних адміністрацій провести на конкурсних засадах
розподіл обсягів вирощування цукрових буряків базисної цукристості
(16 відсотків) для виробництва цукру в межах квоти “А” між
бурякосіючими господарствами регіону.
4. Головним управлінням агропромислового розвитку обласних
державних адміністрацій, управлінням агропромислового розвитку
районних державних адміністрацій, Національній асоціації цукровиків
України “Укрцукор” (Ярчук М.М., за згодою) забезпечити узагальнення
та подання щомісячно п’ятого числа наступного місяця після звітного
періоду Міністерству аграрної політики та продовольства України
інформацію про обсяги:
заготівлі цукрових буряків, передбачених договорами, що
укладаються до 1 червня поточного року;
виробництва і реалізації цукру в межах квоти “А” та його залишків.
5. Конкурсній комісії подавати пропозиції щодо проведення
перерозподілу обсягів виробництва цукру квоти “А” між суб’єктами
господарювання за фактом завезення та виробництва цукру з цукрусирцю з тростини в межах встановленої тарифної квоти, а також
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виходячи з фактичного виробництва цукру з цукрових буряків урожаю
2011 року.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр						

				

М.В. Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від “___ “__________2011 р. №___

Розподіл між суб’єктами господарювання обсягів поставки цукру
квоти “А”, виробленого з цукрових буряків, на внутрішній ринок у
період з 1 вересня 2011 року до 1 вересня 2012 року

№
Код
з/п ЄДРПОУ

Найменування підприємтсва

Обсяг квоти
"А" на період
2011/2012 МР,
тис. тонн

Всього по Україні

1860,00

Вінницька область
1. 00371920
2. 35740940
3. 34009446
4. 00692245
5. 32456622

ТОВ "Кристал" (Браїлівський ц/з)
ТОВ "Мар'їнський Укрпромзбут"
(Бродецький ц/з)
ТОВ "Продовольча Компанія "Зоря
Поділля" (Гайсин)
ТОВ "Хмільницьке" ВП Жданівський
цукровий завод
ТОВ "Іллінецький цукровий завод"

ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля"
(Крижопільський)
СП "Моївський цукор" ТОВ "Подільські
7. 36327881
цукроварні"
СП "Соколівський цукор" ТОВ "Подільські
8. 36327881
цукроварні"
СП "Капустянський цукор" ТОВ "Подільські
9. 36327881
цукроварні"
ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина"
10. 32721857
(Томашпільський ц/з)

6. 33143011

11. 36522803

ТОВ "Турбівська цукрова компанія"

9,32
10,67
66,00
48,00
15,53
75,43
26,40
21,92
12,27
25,46
9,74
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12. 37039761
13. 31187853

Удицька філія ТОВ "ТД "Агроінвест"
ТОВ "Юзефо-Миколаївська АПК "

ТОВ "Укрцукорінвест" (Красносільський
14. 36516318
ц/з)
Всього

4,71
16,03
8,49
349,97

Волинська область
1. 00372664
2. 00372658
3. 00372641
4. 31979894

ВАТ "Володимир-Волинський цукровий
завод"
ВАТ "Гнідавський цукровий завод"
ВАТ "Горохівський цукровий завод"

10,72
33,00
21,69

ПП "Європацукор" (Іваничівський
цукровий завод)

18,86

Всього

84,27

Житомирська область
1. 00372368
2. 00372374

ВАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"
ВАТ "Червонський цукровик"
Всього

11,55
16,03
27,58

Івано-Франківська область
1. 36879635

ТОВ "Цукровий завод Городенка"
Всього

6,36
6,36

Київська область
1. 33353730
2. 36263844
3. 00372428

ІП "Агро-Вільд Україна" (Січневий)
ТОВ "ВІК - Р.С.Ф." (Миронівський ц/з)

12,26
8,60

ПАТ "Гор-Пустоварівський цукровий
завод"

14,65

4. 19409200
5. 31200837

ВАТ "Кагарлицький цукровий завод"

17,29

ТОВ "Призма-14" (Кашперівський ц/з)

6. 31514557
7. 00372434

10,86
16,50

ВАТ "Рокитнянський цукровий завод"

ТОВ "Краєвид" (Згурівський ц/з)

8. 00372517 ВАТ "Саливонківський цукровий завод"
ТДВ "Шамраївський цукровий завод"
9. 13737989
10. 00372536
11. 32393437

ВАТ "Узинський цукровий завод"
ТОВ "Спецтехніка" (Яготинський ц/з)
Всього

26,40
39,60
9,43
3,98
12,31
171,88

Кіровоградська область
1. 00372109 ТОВ "Олександрійський цукровий завод"

27,45

2. 32119999

18,40
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3. 00372090

ПАТ "2-й ім. Петровського цукровий
завод"

10,23

Всього

56,08

Львівська область
1. 30382533 Золочівська філія ПрАТ "Райз-Максимко"

23,00

2. 36153189

ТОВ "Радехівський цукор"

75,43

Всього

98,43

Полтавська область
1. 31059651
2. 32682703

ТОВ "ІПК "Полтавзернопродукт" ВП
"Глобинський ц/з"
ТОВ Агрофірма "Добробут" ВП
"Кобеляцький ц/з"

68,69
70,00

3. 00372256

ПП "Ланнівський цукровий завод"

20,74

4. 30382533

Червонозаводська філія ПрАТ "РайзМаксимко"

100,51

5. 05463791

ТОВ "Оржицький цукровий завод"

21,69

6. 32249454

ДП "Нафком-Агро"

4,71

7. 03770394

ТОВ "Агрофірма "ім. Довженка" ВП
"Яресківський ц/з"

65,00

Всього

351,34

Рівненська область
1. 32522307 ПП "Овас-цукор" (Бабино-Томахівський)

16,23

2. 32404621

Дубенська філія ПрАТ "Райз-Максимко

69,63

Всього

85,86

Сумська область
1. 35906971

ТОВ "УК.АЗ.-Дружба" (Жовтневий ц/з)

14,14

2. 35906971

ТОВ "УК.АЗ.-Дружба" (Угроїдський ц/з)

4,71

Всього

18,85

Тернопільська область
1. 36865554

ТОВ "Боршівський цукровий завод "

9,18
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2. 36970744

ТОВ "Бучацкий цукровий завод"

7,66

3. 36881969

ТОВ "Збаражський цукровий завод"

18,86

4. 36650811

ТОВ "Козівзький цукровий завод"

14,95

5. 36318128

ТОВ "Ланівецький цукровий завод"

11,35

6. 36979197

ТОВ "Хоросківський цукровий завод"

33,00

7. 05429587

ТОВ "Чортківський цукровий завод"

51,63

Всього

146,63

Харківська область
1. 14073681

НВФ "Сінтал'Д" ТОВ (Конгресівський)

3,77

2. 31633236

ТОВ "Цукрове"

18,86

3. 00373178

ВАТ "Новоіванівський цукровий завод"

17,00

4. 14073681

НВФ "Сінтал'Д" ТОВ (Пархомівський)

6,41

5. 00373250

ВАТ "Первухінський цукровий завод"

19,00

6. 37010685
7. 31235456
8. 30895672

ТОВ "Агропромислова компанія
Савинська"
ТОВ СП "Білий колодязь" (ц/з 1 ім.
Петровського)
ПСП "Явір" (Мурафський ц/з)
Всього

17,01
16,46
9,59
108,10

Хмельницька область

1. 33007668

ТОВ "Волочиськ-Агро" ВП "Наркевицький
ц/з"

61,29

2. 36871044

ТОВ "Клембівський цукровий завод"

6,60

3. 00373310

ВАТ "Красилівський цукровий завод"

14,14

4. 05394995

ВАТ "Теофіпольський цукровий завод"

47,14

5. 00373391 ТОВ "Торговий дім "Шепетівський цукор"

23,57

6. 36397241

23,57
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7. 34940079

ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай"

4,71

Всього

181,02

Черкаська область
1. 33007343 ТОВ "ВІГ - Жашківський цукровий завод"

10,54

2. 32741501

ДП "Іваньківський цукровий завод"

7,52

3. 00373497

ТДВ "Пальмірський цукровий завод"

18,86

4. 31189253

ТОВ "ПАНДА" (Селищанський ц. з.)

34,89

5. 31189253

ТОВ "ПАНДА" (Цибулівський ц. з.)

26,40

6. 31189253

ТОВ "ПАНДА" (Тальнівський ц. з.)

21,69

Всього

119,90

Чернівецька область
1. 33108794

ТОВ"Цукровий комбінат "Хрещатик"

12,52

Всього

12,52

Чернігівська область
1. 00372629

ЗАТ "Линовицький цукрокомбінат
"Красний"

18,86

2. 36213924

ТОВ "Носівський цукровий завод"

17,64

3. 00372612

ВАТ "Блок Агросвіт"

4,71

Всього

41,21

Директор Департаменту продовольства

М.П. Сичевський
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