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ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ 
“МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВ” ПРОГРАМИ 

ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ) 

 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА 

 

Рослинництво,  тваринництво та змішане сільське господарство залишаються пріоритетними для 

розвитку економіки України.  Більшість видів економічної діяльності у сільському господарстві 

здійснюються для забезпечення потреб харчової промисловості та перероблення 

сільськогосподарських продуктів.  Галузь регулюється Міністерством аграрної політики 

України (КВКВ 280).  На відомчому рівні – Державним агентством земельних ресурсів України.  

Працює Українська академія аграрних наук (КВКВ 659) та низка підприємств, в яких держава володіє 

контрольним пакетом, наприклад, ВАТ “ДАК “Хліб України” чи ВАТ “НАК “Украгролізинг”. 

 

Рослинництво, тваринництво, у т.ч. птахівництво та змішане сільське господарство залишаються 

пріоритетними для розвитку економіки України. Міністерство фінансів України Наказом від 

29.12.2006 року № 1315 затвердило методичні рекомендації по бухгалтерському обліку біологічних 

активів.  Галузь регулюється Міністерством аграрної політики України (КВКВ 280).  

 

Указом Президента України № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади” Міністерство аграрної політики України повинне бути реорганізовано. Замість нього повинні 

бути утворені Міністерство аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) 

та Державна інспекція сільського господарства України (http://dksgp.gov.ua/). 

 

Також повинен бути реорганізованим Державний комітет України із земельних ресурсів, а замість 

нього – утворене Державне агентство земельних ресурсів України (www.dazru.gov.ua).   

 

Інші державні органи, важливі для сільського господарства: 

  - Аграрний фонд України (http://www.af.gov.ua), 

  - Державне агентство резерву України (КВКВ 512, ЄДРПОУ: 37472392, http://www.gosrezerv.gov.ua), 

положення про яке затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 463/2011, є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується через 

Міністра економічного розвитку і торгівлі України, а не через Міністра аграрної політики та 

продовольства України, 

    - Українська державна насіннева інспекція (http://udni.inf.ua), 

  - Національна академія аграрних наук України (КВКВ 659) (http://www.uaan.gov.ua), 

  - Державна санітарно-епідеміологічна служба (www.ses.gov.ua), 

  - Державна служба з охорони прав на сорти рослин (http://sops.gov.ua), 

  - Головна державна інспекція якості та сертифікації сільськогосподарської  продукції, 

  - Державна інспекція сільського господарства (http://www.disgu.gov.ua), тощо. 

 

Інші державні органи, що координуються через Міністра аграрної політики та продовольства України 

(продовжено): 

  - Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України (http://vet.gov.ua/), 

  - Державне агентство земельних ресурсів України (www.dazru.gov.ua),  

  - Державне агентство лісових ресурсів України (http://dklg.kmu.gov.ua), 

  - Державне агентство рибного господарства України (http://www.dkrg.gov.ua/). 

 

Деякі державні підприємства: 

  - державне підприємство “Центр земельного кадастру” (www.dzk.gov.ua), 
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  - державне підприємство "Держреєстри України" (http://www.dru.com.ua) 

  - державне підприємство “Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин” (http://agro-id.gov.ua), 

 

 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА - СКЛАДОВІ 
ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗДІЛУ “МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ 

СЕКТОРІВ” ПРОГРАМИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ) 

 

– відмова держави від адміністративного втручання в ціноутворення на сільськогосподарську 

продукцію, використання антимонопольного законодавства у випадку різкого коливання цін 

на сільгосппродукцію;   

 

З метою реформування агропромислового комплексу, Міністерство аграрної політики видало наказ 

від 12.07.2010 року № 409 “Про реформування у системі агропромислового комплексу України”. 

 

Частка ринку, як відсоток від обсягу ринку, визначається зг. п. 8 Методики визначення монопольного 

(домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої Розпорядженням АМКУ 

№ 49-р “Про затвердження методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів 

господарювання на ринку” від 05.03.2002 р.  Антимонопольне законодавство може бути вкрай 

неефективним, оскільки розмір ринку надзвичайно великий, і, наприклад, на закупівельні ціни 

зернотрейдерів у кожній з областей легше впливати шляхом державного замовлення, яке, відповідно 

до ч. 2 статті 12 Господарського кодексу України, є одним з основних засобів регулюючого впливу 

держави на діяльність суб'єктів господарювання.   Саме ж державне замовлення, у тому числі 

поставки (закупівля) для пріоритетних державних потреб сільськогосподарської продукції 

врегульовується статтею 13 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.   

 

Насправді, держава активно втручається у цінове регулювання, оскільки аграрний фонд може навіть 

укладати форвардні договори, встановлюючи коридор цін.   Серед актуальних законів прийнято Закон 

України від 24.06.04 р. № 1877 "Про державну підтримку сільського господарства України", 

де даються означення термінів “центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики”, 

“державний інтервенційний фонд”, “товарна інтервенція”, “фінансова інтервенція”, “мінімальна 

інтервенційна ціна”, “максимальна інтервенційна ціна”, “мінімальна та максимальна інтервенційна 

ціна”, “біржовий договір (контракт)”, “аграрна біржа”, тощо.  Для ціноутворення важливими 

законами є: 

 - Закон України від 24.01.1997 року № 988-IV "Про державний матеріальний резерв",  на підставі 

якого працює Державне агентство резерву України (КВКВ 512).  Закупівельними організаціями по 

держзамовленню є як матеріальний резерв, так і аграрний фонд, що діє на підставі Постанови КМУ № 

543 від 06.07.05 р. 

 - Закон України вiд 10.12.1991 р. № 1956-12 "Про товарну біржу".   

 

- до 06.08.2010 р. – підготовка та погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України 

щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 “Про 

затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари” 

(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів).   

 

Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 “Про затвердження Порядку 

декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари”, 2010-го року не скасовувався і не 

змінювався. 
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– забезпечити передбачуваність державної політики, оголосивши про гарантію невтручання 

держави в регулювання цін на сільгосппродукцію і про відсутність обмежень на експорт; 

Зернові культури відносяться до Групи 10 УКТ ЗЕД, продукція борошномельно-круп'яної 

промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина - до Групи 11 УКТ ЗЕД, викладеного у 

Додатку до Закону України від 31 травня 2007 року N 1109-V.  Для товарних підкатегорій групи 

встановлені повна та пільгова ставки мита.  Обсяг експортних квот було встановлених для пшениці в 

розмірі 1 000 тис. тонн та для ячменю – в розмірі 200 тис. тонн.  

Ліцензування експорту не було скасовано.  Для забезпечення продовольчої безпеки Кабінет міністрів 

України у постанові від 4 жовтня 2010 року № 938 скористався кількісним інструментом – введенням 

квот на експорт зернових з України.  Розподіл квот здійснюється  на  підставі  заявки,  поданої 

Мінекономіки  суб'єктом  господарської  діяльності за встановленою Міністерством   формою,   

протягом  семи  календарних  днів  після опублікування  на офіційному веб-сайті Мінекономіки 

інформації про початок реєстрації заявок. 

Ринок зерна України, що врегульовується Законом України “Про зерно і ринок зерна в Україні” від 

04.07.2002 р. № 37-IV, є одним з найбільших у Світі. 

 

- до 01.12.2010 р. – погодження проекту Закону України "Про ратифікацію конституції ISTA" та 

подання проекту Закону України на розгляд Верховної Ради України (встановлюючи  

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна інспекція сільського 

господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів).   

 

Законом України від 22 грудня 2010 року № 2843-VI ратифіковано Конституцію Міжнародної 

асоціації з контролю за якістю насіння (International Seed Testing Association).   

 

Відповідальність за порушення законодавства в галузі насінництва передбачено статтею 104-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

 

Стаття 238-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає наявність 

Української державної  насіннєвої  інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної    

інспекції, Української державної квітково-декоративної  насіннєвої  інспекції та Української  

державної  лісонасіннєвої  інспекції. 

 

- до 01.11.2010 р. – розробка проекту Закону України "Про ратифікацію насіннєвих схем 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЄСР) по сортовій сертифікації насіння 

зернових, кукурудзи і сорго, призначеного для міжнародної торгівлі" (встановлюючи  

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна інспекція сільського 

господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів).   

- до 01.12.2010 р. – погодження проекту Закону України "Про ратифікацію Насіннєвих схем 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЄСР) по сортовій сертифікації насіння 

зернових, кукурудзи і сорго, призначеного для міжнародної торгівлі" та подання проекту 

Закону України на розгляд Верховної Ради України (встановлюючи  Міністерство аграрної 
політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України 

(КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів).   

 

Заходи щодо приєднання приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових 

культур, схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного 

співробітництва та розвитку перенесено на 2011-й рік.  ОЕСР, розташована у Парижі, створена 1961 

року і налічує 33 країн-членів.   
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– удосконалити систему субсидування для підвищення конкурентоспроможності сектору 

відповідно до угоди про сільське господарство СОТ (переорієнтація субсидування на напрями, 

що відповідають “зеленій скриньці” за методологією СОТ) 

- до 15.10.2010 р. – розробка програми підвищення ефективності фінансування 

сільгоспвиробників в рамках угоди СОТ (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та 

продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) 

відповідальним за виконання заходів).   

 

Термінологія СОТ називає субсидії “скриньками”, що по аналогії з світлофором мають три кольори: 

 зелений – дозволені субсидії, 

 жовтий - субсидії, що повинні обмежуватись, 

 червоний - заборонені субсидії. 

До “зеленої скриньки” належать субсидії, що не не порушують принципів справедливої конкуренції, а 

спрямовані на підтримку обсягів виробництва та цін виробників.  В межах «зеленої скриньки» 

можуть робитись державні витрати на підтримку наукових досліджень, підготовку і підвищення 

кваліфікації кадрів, інформаційно-консультаційне обслуговування, на фінансування ветеринарних і 

фітосанітарних заходів, контроль за безпекою продуктів харчування; вдосконалення інфраструктури 

(будівництво шляхів, електромереж, меліоративних споруд); поліпшення землекористування, 

сприяння структурній перебудові сільськогосподарського виробництва, тощо.   

До “зеленої скриньки” можна віднести витрати бюджету на земельну реформу і на наукові розробки в 

Українській академії аграрних наук. 

- до 10.08.2010 р. – створення робочої групи за участю наукових установ щодо опрацювання 

питання з удосконалення системи субсидування пріоритетних галузей аграрного сектору 

України  (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та 

Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання 

заходів).   

 

Угода про сільське господарство Світової Організації Торгівлі від 15 квітня 1994 року містить 

преамбулу, двадцять одну статтю та п̓ять методологічних додатків.  Дія угоди поширюється на 

виробництво і зовнішню торгівлю сільськогосподарськими товарами, за винятком риби та виробів з 

неї.  Після ратифікації Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі, прийнятої 

Законом України від 10.04.2008 року № 250-VI, Угода Світової Організації Торгівлі про сільське 

господарство стала чинною і в Україні.  Комітет з сільського господарства, що координує питання 

функціонування Угоди Світової Організації Торгівлі про сільське господарство, діє в рамках Ради 

СОТ з торгівлі товарами.  На виконання вимог СОТ, Кабінет Міністрів України видав декілька 

розпоряджень. 

 

Термінологія СОТ дає означення субсидіям на ресурси для сільськогосподарського виробництва, 

субсидіям та компенсаційним заходам, субсидіям, що не дають підстав для застосування заходів, 

субсидіям, пов’язаним з конкретним товаром.  Загалом, СОТ вживає гармонізовану систему 

описування і кодування товарів (HS/CH), коди якої відповідають як зведеному класифікатору 

продукції ООН (CPT), так і Державному класифікатору продукції та послуг України (ДКПП). 

 

Згідно домовленостей, прийнятих у рамках СОТ, Україна, має не перевищувати домовлений річний 

сукупний вимір підтримки (СВП), який акумулює в собі окремі “жовті” програми (підтримка, що 

викривлює торгівлю), відповідно до зобов’язань України.   Міністерство аграрної політики та 

продовольства України готує звіти про виконання кошторису видатків установи. 
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- до 06.09.2010 р. – проведення аналізу світового досвіду з підтримки тваринницької галузі та 

можливість його використання в умовах України (встановлюючи  Міністерство аграрної 
політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України 

(КВКВ 280) та Українську академію аграрних наук (КВКВ 659) відповідальними за виконання 

заходів).   

 

Державний бюджет України передбачає видатки на селекцію в тваринництві та птахівництві на 

підприємствах агропромислового комплексу.  Існує проект концепції Загальнодержавної цільової 

програми селекції у тваринництві на період до 2020 року.  Є чинним Закон України вiд 15 грудня 

1993 року № 3691 “Про племінну справу у тваринництві”.   Облік тварин здійснюється державним 

підприємством “Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин”. 

 

- до 20.09.2010 р. – підготовка пропозицій щодо перспективних до впровадження в Україні 
механізмів підтримки пріоритетних галузей тваринництва через заходи «зеленої скриньки» 

СОТ та з урахуванням світового досвіду  (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та 

продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280), 

Національну академію наук України (КВКВ 654) та Українську академію аграрних наук (КВКВ 

659) відповідальними за виконання заходів).   

 

Механізм використання бюджетних коштів за бюджетними програмами встановлюється Бюджетним 

кодексом України.   

 

- до 01.10.2010 р. – проведення спільної наради з метою обговорення пропозицій щодо механізмів 

підтримки пріоритетних галузей тваринництва та підготовки рекомендацій щодо їх реалізації 
(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280), Національну академію наук 

України (КВКВ 654) та Українську академію аграрних наук (КВКВ 659) відповідальними за 

виконання заходів).   

 

Бюджетні  кошти  повинні розподілятися у  відповідних пропорціях на роботи загальнодержавного 

значення, молочне і м'ясне скотарство, свинарство, птахівництво, конярство, вівчарство, звірівництво, 

бджільництво та шовківництво.  

 

- до 15.10.2010 р. – затвердження програми та плану дій (встановлюючи  Міністерство аграрної 
політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України 

(КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів).   

 

- до 10.08.2010 р. – Підготовка та погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України 

щодо створення транспортної та елеваторної логістики зерна (встановлюючи  Міністерство 

аграрної політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства 

України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів).   

 

Положення про обіг складських документів на зерно затверджено Наказом Міністерства аграрної 

політики України від 27.06.2003 р. № 198. 

Технічний регламент зернового складу затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України 

від 15.06.2004 р. № 228, відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів України  від  11  квітня  2003  

року № 510  "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із  зберігання  

зерна  та продуктів його переробки,  запровадження складських документів на зерно", що затвердила 

порядок випуску  бланків  складських документів на зерно,  їх передачі та продажу зерновим складам 

та типовий  договір складського зберігання зерна.  
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Послуги транспорту, складського господарства і зв'язку є секцією І Державного класифікатора 

продукції і послуг ДК 016 97, а послуги зі зберігання зерна належать до під категорії 63.12.13 ДКПП. 

Функціонування документів під час зберігання товарів на товарних складах врегульовується Законом 

України від 23.12.04 р. № 2286-IV “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські 

свідоцтва”.  Складські свідоцтві віднесено до товаророзпорядчих цінних паперів як до однієї з груп 

цінних паперів статтею 3 Закону України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV “Про цінні папери та 

фондовий ринок” та листом листа Держкомпідприємництва України № 5709 “Про віднесення 

складських документів до цінних паперів”, від 03.08.06 року.  Зберігання на товарному складі 

врегульовується: 

 - статтею 294 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV,  

 - статтями 41, 61, 99, 100-109, 346, Главами 24, 35 Митного кодексу України від 11 липня 2002 року 

№ 92-IV,  

 - статтями 195, 962-964 Цивільного кодексу України 16 січня 2003 року N 435-IV, 

 - Наказом Державної митної служби України № 592 від 31 грудня 1996 року “Про затвердження 

Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів”.  

 

Що стосується транспортної логістики, то Правила “Інкотермс” (редакція 2000 року, видання МТП № 

560, введені в дію 01.01.2000 року) все частіше включаються у договори купівлі-продажу товарів в 

межах внутрішніх ринків перевезень. Для міжнародної торгівлі також використовується Конвенція 

ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG).  Перевезення вантажів також 

врегульовується Законом України вiд 10.11.1994 № 232/94-ВР “Про транспорт”. 

 

 

На додаток до кодів ДКПП (ДК 016-97), Державний класифікатор України (ДК 013-97), затверджений 

Наказом від 19 серпня 1997 року № 507 Державного комітету України по стандартизації, метрології 

та сертифікації містить наступні фонди: 

Код КОФ Назва  

110200 БУДИНКИ ТА БУДІВЛІ НЕЖИТЛОВІ 

110201 Склади та споруди виробничі універсальні одноповерхові 

110202 Склади та споруди виробничі універсальні багатоповерхові 

110203 Склади товарні, силоси і резервуари 

110204 Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні підземні  

110205 Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні на воді 

 

– погодити з СОТ і впровадити технічне регулювання імпорту для обмеження ввезення 

низькосортної продукції та продукції низької якості; 
 

Метою технічного регулювання є недопущення ввезення на митну територію України продукції 

(товару), яка не відповідає вимогам технічних регламентів, відповідно статті 13 Закону України від 

01.12.2005 р. № 3164-IV “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” та 

статті 14 Закону України “Про захист прав споживачів”.  

 

Інші регуляторні акти включають Указ Президента України від 13 липня 2005 р. № 1105/2005 "Про 

заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики",  

 

Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 14 

жовтня 2010 р. № 467 затверджено Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам 

технічних регламентів в Україні).  У більшості випадків технічні регламенти видаються постановами 

Кабінету Міністрів України. 
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Для продукції рослинництва в Україні, зокрема, існують наступні ДСТУ:  

ДСТУ 3768:2010 "Пшениця. Технічні умови"  

ДСТУ 3769:98 "Ячмінь. Технічні умови"  

ДСТУ 4522:2006 "Жито. Технічні умови"  

ДСТУ 4525:2006 "Кукурудза. Технічні умови".  

 

 

- до 29.07.2010 р. – Формування переліку імпортованої сільськогосподарської продукції, яка 

вимагає перегляду щодо якісних показників (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та 

продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) 

відповідальним за виконання заходів).   

 

Якісні показники є одним із технічних бар̓єрів у торгівлі.  Всередині СОТ є чинною угода про 

технічні бар̓єри в торгівлі.  Крім стандартів, що використовуються за методикою Міжнародної 

організації стандартизації, використовуються фітосанітарні норми. 

 

- до 25.08.2010 р. – Розробка плану заходів по зміні якісних показників для 

сільськогосподарської продукції (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та 

продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) 

відповідальним за виконання заходів). 

 

На виконавчому рівні обласні та Севастопольська міська інспекції якості та формування  ресурсів 

сільськогосподарської  продукції були створені після виходу Постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 жовтня 2000 р. N 1568 “Про затвердження Типового положення про інспекцію якості та 

формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської міської державної 

адміністрації”. 

 

- до 24.07.2010 р. – Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо ліцензування 

окремих видів тваринницької продукції за погодженням з Міністерством аграрної політики на 

імпорт товарів групи 02 за УКТ ЗЕД, зокрема:- свинини свіжої, охолодженої або мороженої(код 

за УКТ ЗЕД 0203);- м'яса та харчових субпродуктів свійської птиці товарної позиції 0105, 

свіжих, охолоджених або морожених (код за УКТ ЗЕД 0207);- сала без пісних частин, свинячого 

жиру та жиру свійської птиці, не витоплених і не виділених іншим способом, свіжих або 

охолоджених, морожених, солоних або у розсолі або копчених (код за УКТ ЗЕД 0209 00), 

(встановлюючи  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КВКВ 120, 121) 

відповідальним за виконання заходів). 

- до 10.08.2010 р. – Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо 

ліцензування імпорту окремих видів тваринницької продукції (встановлюючи  Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України (КВКВ 120, 121) відповідальним за виконання 

заходів). 

- до 25.08.2010 р. – Надання проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 

(встановлюючи  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КВКВ 120, 121) 

відповідальним за виконання заходів). 

 

Кабінет Міністрів України видав Постанову від 22.12.2010 р. № 1183 “Про затвердження переліків 

товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік”.   

 

- до 01.10.2010 р. – Підготовка та погодження проекту Закону України "Про внесення змін до 

Закону України "Про пестициди і ядохімікати" (встановлюючи  Міністерство аграрної 
політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України 

(КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 
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- до 01.12.2010 р. – Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про 

внесення змін до Закону України "Про пестициди і ядохімікати" (встановлюючи  Міністерство 

аграрної політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства 

України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

До Закону України від 2 березня 1995 року N 86/95-ВР  “Про пестициди і агрохімікати” у жовтні 2010 

року вносилися зміни.  

 

Розвиток кредитно-фінансових механізмів підтримки сільгоспвиробників, у т.ч. лізингу 

сільськогосподарської техніки; 

- до 10.09.2010 р. –  розробка заходів щодо стимулювання лізингу аграрного сектора 

(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

Лізингові відносини переважно врегульовуються Законом України № 723/97- ВР “Про фінансовій 

лізинг” від 16 грудня 1997 року та конвенцією УНІДРУА “Про міжнародний фінансовій лізинг”, що 

набула чинності для України 01.07.2007 року.  Згідно Державного класифікатора продукції та послуг 

ДК 016 97, існує підкатегорія 65.21.10 (CPC 811c) “Фінансові лізингові послуги”, що включає в себе 

послуги з фінансування у кредит довговічного обладнання, під час якого користувач зазнає ризиків, 

пов'язаних з вибором найманого обладнання, зобов'язанням щодо його оренди протягом 

встановленого строку і правом його купівлі по закінченні орендного строку. 

 

- до 10.09.2010 р. –  розробка заходів щодо стимулювання заставних закупівель зерна 

(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

Порядок надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 705, що була видана 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну підтримку сільського  господарства  України".     

 

Аграрний фонд  здійснює  перерахування  коштів  державного бюджету  для  надання  бюджетної 

позики протягом трьох операційних днів після підписання кредитного договору  відповідно  до  

Порядку обслуговування державного  бюджету  за  видатками , затвердженого Державним 

казначейством. 

 

- до 10.08.2010 р. –  підготовка та погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України 

щодо акціонування НАК "Украгролізинг" шляхом продажу державної частини акцій 

(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

Організаційно-правові форми були створені постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.1999 р. 

№ 225 "Про утворення державного лiзингового пiдприємства "Украгролiзинг".  Вiдкрите акцiонерне 

товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Украгролiзинг" (ЄДРПОУ 30401456).  Компанiя є 

юридичною особою, яка має у своєму складi 25 структурних пiдроздiлiв на правах фiлiй у всiх 

областях України; 8 дочiрних пiдприємств, дiючим з яких є лише ДП "Кримагролiзинг" iншi 

знаходяться на стадiї лiквiдацiї; 29 акцiонерних товариств, акцiї яких було передано до статутного 

капiталу Компанiї. Акцiонернi товариства, акцiї яких було передано до статутного капiталу Компанiї - 

це ВАТ "Київський завод "Агромаш", ВАТ "Украгротех" та 27 ВАТ сiльськогосподарськi МТС.  

 

- до 25.08.2010 р. –  підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 

постанови Кабінету Міністрів України щодо акціонування НАК "Украгролізинг" шляхом 

продажу державної частини акцій (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та 
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продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) 

відповідальним за виконання заходів). 

 

Статутний капiтал компанiї, станом на 31.12.2010 р., у вiдповiдностi до установчих документів, 

становив 440 076 300,00 грн.,  100 вiдсоткiв акцiй належить державi, в особi Кабiнету Мiнiстрiв 

України.   

 

- до 01.11.2010 р. –  розробка програми залучення кращих міжнародних виробників 

сільгосптехніки для її подальшого виробництва в Україні (встановлюючи  Міністерство 

аграрної політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства 

України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

Однією із складових могли б стати виставки сільськогосподарської техніки, що проводяться торгово-

промисловими палатами. 

 

На додаток до кодів УКТ ЗЕД та ДКПП (ДК 016-97), Державний класифікатор України (ДК 013-97), 

затверджений Наказом від 19 серпня 1997 року № 507 Державного комітету України по 

стандартизації, метрології та сертифікації містить наступні фонди: 

Код КОФ Назва  

210200 АВТОМОБІЛІ ВАНТАЖНІ 

210201 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю до 3,5 т 

210202 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 3,5 т до 5 т 

210203 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 5 т до 12 т 

210204 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 12 т до 20 т 

210205 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю більше 20 т 

210209 Автомобілі вантажні інші 

310000 МАШИНИ ТА УСТАТКУВАННЯ 

310100 МАШИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ  

310101 Трактори садово-городні 

310102 Машини сільськогосподарські та лісогосподарські для підготовки ґрунту чи 

культивації  

310103 Машини для сіяння та садження  

310104 Розкидачі добрив  

310105 Косарки для газонів  

310106 Машини збиральні  

310107 Перс-пакувальники  

310108 Машини для збирання зерна, фруктів та овочів  

310109 Причепи та напівпричепи сільськогосподарські 

310110 Машини для внесення твердих органічних добрив 

310111 Машини для очищення, сортування та калібрування яєць та фруктів 

310112 Машини доїльні 

310113 Машини для тваринництва 

310114 Машини сільськогосподарські для оброблення зерна 

310199 Машини сільськогосподарські та лісогосподарські інші 
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310500 МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ І 
ТЮТЮНУ 

310501 Машини для перероблення сільгосппродуктів 

310502 Машини та устаткування для молочної промисловості 

310503 Машини та апарати борошномельні 

310504 Машини та апарати для виробництва напоїв 

310505 Машини та апарати пекарські 

310506 Устаткування хлібопекарське 

310507 Машини та устаткування для виробництва макаронів, спагеті тощо 

Машини та устаткування для виробництва кондитерських виробів, 310508 

какао чи шоколаду 

310509 Машини та устаткування для цукрового виробництва 

310510 Устаткування пивоварне 

Машини та устаткування для перероблення м’яса тварин чи свійської 310511 

Птиці 

310512 Машини та устаткування для перероблення фруктів, горіхів чи овочів 

Машини та устаткування для екстрагування (приготування тваринних 310513 

чи рослинних жирів та олій) 

310514 Машини та апарати для виробництва тютюнових виробів 

310599 Машини для оброблення харчових продуктів, напоїв і тютюну інші 

 

 

- до 10.08.2010 р. –  оптимізація державного субсидування агропромислового комплексу шляхом 

створення "Агротехнопарків" і надання іноваційного статусу пріоритетним проектам 

(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

Агротехнопарки створюються, відповідно до Закону України від 16.07.1999 року “Про спеціальний 

режим діяльності технологічних парків”: “технологічний  парк (технопарк) - юридична особа або 

група юридичних осіб (далі - учасники технологічного  парку),  що  діють відповідно  до  договору  

про  спільну  діяльність  без  створення юридичної особи  та  без  об'єднання  вкладів  з  метою  

створення організаційних  засад  виконання  проектів  технологічних парків з виробничого 

впровадження наукоємних розробок,  високих  технологій та   забезпечення  промислового  випуску  

конкурентоспроможної  на світовому ринку продукції”. 

 

Загалом же, за організаційною формою сільськогосподарські підприємства включають:   

 - господарські товариства,  

 - приватні підприємства,  

 - виробничі кооперативи,  

 - фермерські господарства,  

 - державні підприємства,  

 - підприємства інших форм господарювання 

 

– гармонізація системи стандартизації сільгосппродукції з нормами, що застосовуються в ЄС; 
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Наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 року № 414 затверджено 

“Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, 

порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів”.    

 

Регулювання поділяється на: 

- стандарти (до імпортованих товарів в Україні застосовується національний режим сертифікації, 

встановлений Законом України № 2408-III від 17.05.2001 р. “Про стандартизацію”, Декретом 

Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, 

встановлюється Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та 

підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.05.2008 р. № 446. Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні, 

затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої 

політики від 01.02.2005 р. № 28 “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій 

сертифікації в Україні”); 

- оцінку відповідності (Закон України № 2406-ІІІ від 17.05.2001 р. “Про підтвердження 

відповідності”, інформуючи споживача, що продукція зареєстрована в системі УкрСЕПРО, також є 

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 

29.01.2007 № 6 “Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена 

декларацією про відповідність”). 

 

- до 15.09.2010 р. –  розробка плану дій щодо гармонізації санітарних заходів з нормами ЄС 

(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

Санітарні норми врегульовуються Законом України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та актами Державної санітарно-

епідеміологічної служби).  Україна розпочала переговори про зону вільної торгівлі з ЄС 5 травня 2008 

року, обговорюючи вільний рух товарів, послуги та інвестиції, інституційні реформи, тощо.  

Одночасно, Україна підписала Угоду країн СНД від 15.04.1994 р. “Про створення зони вільної 

торгівлі”, яке набуло чинності для України 15.12.1999 р. 

 

- до 01.08.2010 р. –  прийняти постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Технічного регламенту «Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів” 

(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

Тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської 

продукції на 2008 рік затверджено наказом Мінагрополітики від 13.05.08 № 294.  Проект технічного 

регламенту “Вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів” був розроблений 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, але Постанова КМУ не була прийнята. 

 

- до 01.08.2010 р. –  прийняти постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Технічного регламенту “Вимоги щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів” 

(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

Проект технічного регламенту “Вимоги щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів” був 

розроблений Міністерство аграрної політики та продовольства України, але Постанова КМУ не була 

прийнята. 

 

- до 01.08.2010 р. –  прийняти постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Технічного регламенту “Вимоги щодо виробництва м’яса птиці та продуктів з м'яса птиці” 
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(встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна 

інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

 

У складі Робочої групи при Міністерстві аграрної політики України розроблено проект Технічного 

регламенту “Вимоги щодо виробництва м’яса птиці та продуктів з м'яса птиці”, але Постанова КМУ 

не була прийнята. 

 

На додаток до кодів УКТ ЗЕД та ДКПП (ДК 016-97), державний класифікатор України (ДК 013-97), 

затверджений Наказом від 19 серпня 1997 року № 507 Державного комітету України по 

стандартизації, метрології та сертифікації містить наступні фонди: 

Код КОФ Назва  

320400 ПТИЦЯ СВІЙСЬКА  

320401 Кури яєчних порід 

320402 Кури м’ясних та м’ясо-яєчних порід 

320403 Курчата 

320404 Качки 

320405 Гуси 

320406 Iндички 

320407 Цесарки 

320408 Перепілки 

 

 

Створення прозорого ринку землі, розробка ефективного механізму обороту земель 

сільськогосподарського призначення 

- до 30.07.2010 р. –  погодження проекту Закону України «Про ринок земель» із 
заінтересованими міністерствами і відомствами (встановлюючи  Міністерство аграрної 
політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України 

(КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

- до 30.09.2010 р. –  направлення проекту Закону України «Про ринок земель» на розгляд 

Кабінету Міністрів України (встановлюючи Держкомзем відповідальним за виконання заходів). 

- до 01.09.2010 р. –  розроблення нормативно - правових актів щодо створення земельного 

іпотечного фонду (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та 

Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання 

заходів). 

- подання проекту Закону України “Про ринок земель” на розгляд Верховної Ради України 

(встановлюючи Держкомзем відповідальним за виконання заходів). 

 

Перехідні положення Земельного кодексу України, прийнятого Законом України від 25 жовтня 2001 

року N 2768-III, передбачають прийняття Закону України “Про ринок земель”.   

 

Створення електронного загальнодержавного кадастру землі й відповідної земельно-

інформаційної бази даних, проведення інвентаризації земельних ресурсів 

 

Перехідні положення Земельного кодексу України, прийнятого Законом України від 25 жовтня 2001 

року N 2768-III, передбачають прийняття Закону України “Про державний земельний кадастр”.   

 

- до 12.11.2010 р. –  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо спрощення механізму виділення земельних ділянок під будівництво” 
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(встановлюючи Державне агентство земельних ресурсів України відповідальним за виконання 

заходів). 

- до 12.12.2010 р. –  погодження проекту Закону України “Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо спрощення механізму виділення земельних ділянок під будівництво” із 
заінтересованими міністерствами і відомствами (встановлюючи Державне агентство земельних 

ресурсів України відповідальним за виконання заходів). 

 

Юридичною підставою для проектів землеустрою щодо землевідведення є Земельний кодекс України 

та закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV “Про землеустрій”.  Однією з нагальних проблем 

залишається спрощення процедури отримання паспорта на забудову (будівельного паспорта), що 

видається управліннями з питань містобудування та архітектури виконавчих комітетів органів 

місцевого самоврядування.  

 

Підвищення ефективності державного управління агропромисловим комплексом і ролі 
місцевих органів влади  

- до 01.09.2010 р. –  комплексний аналіз стану системи управління агропромисловим 

комплексом (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та 

Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання 

заходів). 

- до 01.10.2010 р. –  розробка плану дій щодо реалізації реформи системи управління 

агропромисловим комплексом (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та 

продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) 

відповідальним за виконання заходів). 

 

У статті 4 Закону України вiд 18 жовтня 2005 № 2982 “Про основні засади державної аграрної 

політики на період до 2015 року” визначені шляхи реалізації основних пріоритетів державної аграрної 

політики: 

1. розвиток земельних відносин; 

2. формування  сприятливого економічного середовища для ефективної діяльності суб'єктів аграрного 

сектору; 

3. державна політика щодо розвитку ринків продукції сільського господарства і продовольства; 

4.  удосконалення системи  державного  регулювання,  ефективне поєднання  загальнодержавної  і  

регіональної політики в аграрному секторі; 

5. комплексний   розвиток   сільських  територій,  підвищення соціального захисту і життєвого рівня 

сільських жителів; 

6. проведення  державної  аграрної політики у період до 2015 року та критерії її оцінки; 

 

- до 10.08.2010 р. –  підготовка та погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України 

"Про створення генеральної агропромислової інспекції" (встановлюючи  Міністерство аграрної 
політики та продовольства України та Державна інспекція сільського господарства України 

(КВКВ 280) відповідальним за виконання заходів). 

- до 25.08.2010 р. –  підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 

постанови Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної генеральної агропромислової 
інспекції" (встановлюючи  Міністерство аграрної політики та продовольства України та 

Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) відповідальним за виконання 

заходів). 

 

Міністерство аграрної політики і продовольства України розробило і оприлюднило проект постанови 

Кабінету Міністрів України “Про утворення генеральної агропромислової інспекції”, яка оптимізує 

роботу всіх існуючих інспекцій шляхом їх злиття в єдину службу, що  забезпечить   ефективне 

здійснення державного контролю  (нагляду) за дотриманням вимог Законів України. 
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Підвищення зайнятості сільського населення та його соціального захисту 

- до 31.12.2010 р. – розроблення плану дій щодо створення додаткових робочих місць та 

стимулювання сільських територіальних громад до залучення аграрного бізнесу 

(встановлюючи  Міністерство соціальної політики України та Державну інспекцію України з 
питань праці(КВКВ 250 та 251),   Міністерство аграрної політики та продовольства України та 

Державна інспекція сільського господарства України (КВКВ 280) та Раду Міністрів АРК. Крим 

та адміністрації відповідальними за виконання заходів). 

Станом на 2004-й рік, чисельність зайнятих у сільському господарстві становила 4 млн. осіб, або 

19,7% усього зайнятого населення України.  Стаття 3. Регулювання трудових відносин Кодексу 

законів про працю України встановлює, що “особливості праці … колективних сільськогосподарських 

підприємств, фермерських господарств … визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії 
щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому 

законодавством про працю”.   

Відповідно до статті 14 Закону України вiд 01.03.1991 № 803-XII  “Про зайнятість населення”, державна  і  
територіальні  програми зайнятості населення спрямовані на “заходи  сприяння  зайнятості  населення,  яке  
проживає  в сільській місцевості”. 
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Додаток 1 до моніторингу виконання плану-графіку першого етапу реформи 

електроенергетики, передбаченого у розділі “модернізація інфраструктури і базових секторів” 

Програми економічних реформ Президента України.   

 

Деякі з нормативно-правових актів: 

Закон України вiд 10.04.2008 р. № 250-VI “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до 

Світової організації торгівлі”.  Багатостороння угода (не СНД): Угода про сільське господарство від 

15.04.1994 р.   

Закон України вiд 25 жовтня 2001 року №  2768-III “Земельний кодекс України”.   

Закон України вiд 6 червня 1995 року № 213/95-ВР “Водний кодекс України”.    

Закон України від 11 липня 2002 року № 92-IV “Митний кодекс України”. 

Закон України від 16 січня 2003 року N 435-IV “Цивільний кодекс України”. 

Закон України від 16 січня 2003 року N 436-IV “Господарський кодекс України”. 

Закон України вiд 02.12.2010 р. № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції”. 

Закон України вiд 2 грудня 2010 року № 2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”. 

Закон України № 1103-V | Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.   

Закон України вiд 5 жовтня 2006 р. № 229-V “Про систему інженерного забезпечення АПК України”.   

Закон України вiд 14 вересня 2006 р. № 142-V “Про дитяче харчування”.   

Закон України вiд 14 вересня 2006 р. № 143-V “Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій”.   

Закон України вiд 2 серпня 2006 р. № 60-V “Про приєднання України до Міжнародної конвенції з 

охорони нових сортів рослин”.   

Закон України вiд 1 грудня 2005 р. № 3164 “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності”.   

Закон України вiд 18 жовтня 2005 р. № 2982 “Про основні засади державної аграрної політики на 

період до 2015 року”.   

Закон України вiд 16 червня 2005 р. № 2662-IV “Про виноград і виноградне вино”.   

Закон України вiд 1 липня 2004 року № 1964-IV “Про ратифікацію Угоди про відновлення Угоди між 

Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво”.   

Закон України вiд 24 червня 2004 року № 1877-IV “Про державну підтримку сільського господарства 

України”.   

Закон України вiд 24 червня 2004 року № 1870-IV “Про молоко та молочні продукти”.   

Закон України вiд 17 червня 2004 року № 1807-IV “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”.   

Закон України вiд 17 червня 2004 року № 1808-IV “Про державну експертизу землевпорядної 

організації”.   

Закон України вiд 17 червня 2004 року № 1805-IV “Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі 

насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин”.   

Закон України вiд 19 лютого 2004 року № 1517-IV “Про Загальнодержавну програму селекції у 

тваринництві на період до 2010 року”.   

Закон України вiд 19 лютого 2004 року № 1516-IV “Про Загальнодержавну програму розвитку 

рибного господарства України на період до 2010 року”.  

Закон України вiд 5 лютого 2004 року № 1457-IV “Про розмежування земель державної та 

комунальної власності”.   

Закон України вiд 11 грудня 2003 року № 1378-IV “Про оцінку земель”.   

Закон України вiд 11 вересня 2003 року № 1160-IV “Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”.   

Закон України вiд 19 червня 2003 року № 973-IV “Про фермерське господарство”.   
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Закон України вiд 19 червня 2003 року № 963-IV “Про державний контроль за використанням та 

охороною земель”.   

Закон України вiд 19 червня 2003 року № 962-IV “Про охорону земель”.   

Закон України вiд 5 червня 2003 року № 900-IV “Про захист прав покупців сільськогосподарських 

машин”. 

Закон України вiд 22 травня 2003 року №  858-IV “Про землеустрій”.   

Закон України вiд 15 травня 2003 року № 742-IV “Про особисте селянське господарство”.   

Закон України вiд 21 листопада 2002 року №  228-15 “Про Концепцію Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.   

Закон України вiд 12 вересня 2002 року № 152-IV “Про приєднання України до Картахенського 

протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття”.   

Закон України вiд 4 липня 2002 року № 37-IV “Про зерно та ринок зерна в Україні”.   

Закон України вiд 7 лютого 2002 року № 3023 “Про стимулювання розвитку вітчизняного 

машинобудування для агропромислового комплексу”.   

Закон України вiд 13 грудня 2001 року №  2894 “Про тваринний світ”.   

Закон України вiд 29 листопада 2001 року № 2864 “Про введення мораторію на примусову реалізацію 

майна”.   

Закон України вiд 17 травня 2001 року №  2408-III “Про стандартизацію”.   

Закон України вiд 18 січня 2001 року №  2242-III “Про угоди щодо відчуження земельної частки 

(паю) ”.   

Закон України вiд 22 лютого 2000 року №  1492-III “Про бджільництво”.   

Закон України вiд 14 січня 2000 року № 1389-XIV “Про меліорацію земель”.   

Закон України вiд 9 квітня 1999 року № 587-XIV “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і 

хмелярства”.    

Закон України вiд 9 квітня 1999 року №  591-XIV “Про рослинний світ”.    

Закон України вiд 17 грудня 1998 року №  320-XIV “Про фіксований сільськогосподарський податок”.    

Закон України вiд 14 жовтня 1998 року № 180-XIV “Про захист рослин”.    

Закон України вiд 6 жовтня 1998 року № 161-XIV “Про оренду землі”.    

Закон України вiд 5 березня 1998 року № 187/98-ВР “Про відходи”.    

Закон України від 24.01.1997 року № 988-IV "Про державний матеріальний резерв", на підставі якого 

працює Державне агентство резерву України (КВКВ 512). Закупівельними організаціями по 

держзамовленню є як матеріальний резерв, так і аграрний фонд, що діє на підставі Постанови КМУ № 

543 від 06.07.05 р. ”. 

Закон України вiд 2 червня 1995 року № 209/95-вр “Про приєднання України до Міжнародної 

конвенції по охороні нових сортів рослин”.    

Закон України вiд 2 березня 1995 року № 86/95-ВР “Про пестициди і агрохімікати”.    

Закон України вiд 29 листопада 1994 року № 257/94-ВР “Про ратифікацію Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття”.    

Закон України вiд 15 грудня 1993 року № 3691 “Про племінну справу у тваринництві”.    

Закон України вiд 30 червня 1993 року № 3348-XII “Про карантин рослин”. 

Декрет КМУ від 10 травня 1993 року № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”.     

Закон України вiд 21 квітня 1993 року № 3116-XII “Про охорону прав на сорти рослин”.    

Закон України вiд 3 липня 1992 року № 2535-XII “Про плату за землю”.    

Закон України вiд 25 червня 1992 року № 2498-XII “Про ветеринарну медицину”.    

Закон України вiд 10 квітня 1992 року № 2265-XII “Про споживчу кооперацію”.    

Закон України вiд 14 лютого 1992 року № 2114-XII “Про колективне сільськогосподарське 

підприємство”.    

Законом України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”. 

Закон України вiд 10.12.1991 р. № 1956-12 "Про товарну біржу". 

Закон України вiд 17 жовтня 1990 року № 400-XII “Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві”.  
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Закон України вiд 23 грудня 1997 року № 771/97-вр “Про якість та безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини”.    

Закон України вiд 17 липня 1997 року № 468/97-ВР “Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції”.    

Закон України вiд 10 липня 1996 року № 290/96-ВР “Про особливості приватизації майна в 

агропромисловому комплексі”.    

Закон України вiд 7 травня 1996 року № 180/96-ВР “Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та 

шкіряну сировину”.    

Закон України від 23.12.04 р. № 2286-IV “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні 

складські свідоцтва”.   

Закон України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV “Про цінні папери та фондовий ринок”.  

Постанова Кабінету  Міністрів України  від  11  квітня  2003  року № 510  "Про забезпечення 

сертифікації зернових складів на відповідність послуг із  зберігання  зерна  та продуктів його 

переробки,  запровадження складських документів на зерно". 

Наказ Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 р. № 228 “Про затвердження технічного 

регламенту зернового складу”. 

Наказ Міністерства аграрної політики України від 27.06.2003 р. № 198 “Про затвердження Положення 

про обіг складських документів на зерно”. 

Наказ Державної митної служби України № 592 від 31 грудня 1996 року “Про затвердження 

Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів”.  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008.10.30 р. № 1381-р "Про затвердження плану 

заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ". 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008.12.17, № 1570-р" Про затвердження плану 

першочергових заходів щодо виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ".  

Наказ Міністерство фінансів України від 29.12.2006 року № 1315 “Про затвердження методичних 

рекомендацій по бухгалтерському обліку біологічних активів”.  

 

Коди бюджетних платежів, згідно Наказу Мінфіну від 27.12.01 р. № 604: 

32000000  Надходження від реалізації державних запасів товарів  

32010000  Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву  

32010100  Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

 

КЕКД ІІ “Класифікація видатків та кредитування бюджету” містить функціональну класифікацію 

видатків та кредитування бюджету: 

Код  Найменування  

0420  

Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне 

господарство  

0421  Сільське господарство  

0422  Лісове господарство та мисливство  

0423  Рибне господарство  
Джерело: Бюджетна класифікація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. N 604 
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Додаток № 2. Сільське господарство, згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 

 

Код 
Код  Назва  

CPC ООН HS/CH 

Код 
Код  Назва  

CPC ООН HS/CN 

   
A. Продукція сільського господарства, мисливства та лісового 

господарства  
  

01  Продукція сільського господарства, мисливства та пов'язані з нею послуги    

01.1  Продукція рослинництва    

01.11  Культури зернові та технічні    

01.11.1  

Культури зернові 

Ця категорія включає:  

• культури зернові, використовувані для продовольчих цілей, на насіння чи для 

технічних потреб  

Ця категорія не включає: 

• зерно фуражне (01.11.60)  

• солому (01.11.60)  

Примітка. У дану категорію включається тільки зерно нерозмелене, у т. ч. 

зернові в снопах чи колоссях  

011a  

01.11.11  

Пшениця тверда 

Ця підкатегорія включає: 

• зерно та насіння пшениці твердої  

011110.1 1001.10 

01.11.11.100  Пшениця тверда озима    

01.11.11.110  Зерно пшениці твердої озимої    

01.11.11.120  Насіння пшениці твердої озимої    

01.11.11.200  Пшениця тверда ярова    

01.11.11.210  Зерно пшениці твердої ярової    
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01.11.11.220  Насіння пшениці твердої ярової    

01.11.11.300  Пшениця сильна озима    

01.11.11.310  Зерно пшениці сильної озимої    

01.11.11.320  Насіння пшениці сильної озимої    

01.11.11.400  Пшениця сильна ярова    

01.11.11.410  Зерно пшениці сильної ярової    

01.11.11.420  Насіння пшениці сильної ярової    

01.11.11.900  Пшениця тверда інша    

01.11.12  

Пшениця м'яка 

Ця підкатегорія включає: 

• зерно та насіння пшениці м'якої та пшениці іншої  

Ця підкатегорія включає також: 

• суміш зерна пшениці та жита (у т. ч. меслін)  

01110.2 1001.90 

01.11.12.100  Пшениця м'яка сильна озима    

01.11.12.110  Зерно пшениці м'якої сильної озимої    

01.11.12.120  Насіння пшениці м'якої сильної озимої    

01.11.12.200  Пшениця м'яка озима    

01.11.12.210  Зерно пшениці м'якої озимої    

01.11.12.220  Насіння пшениці м'якої озимої    

01.11.12.300  Пшениця м'яка ярова    

01.11.12.310  Зерно пшениці м'якої ярової    

01.11.12.320  Насіння пшениці м'якої ярової    

01.11.12.400  Пшениця персидська та щільноколоскова ярова    

01.11.12.410  Зерно пшениці персидської та щільноколоскової ярової    

01.11.12.420  Насіння пшениці персидської та щільноколоскової ярової    

01.11.12.500  Полба    
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01.11.12.510  Зерно полби    

01.11.12.520  Насіння полби    

01.11.12.600  Суміш пшениці та жита    

01.11.12.610  Зерно суміші пшениці та жита (меслін)    

01.11.12.900  Пшениця м'яка інша    

01.11.13  

Кукурудза 

Ця підкатегорія включає: 

• зерно та насіння кукурудзи, у т. ч. кукурудзи гібридної  

Ця підкатегорія не включає:  

• кукурудзу цукрову (01.12.13)  

• кукурудзу кормову (01.11.60)  

• кукурудзу на силос (01.11.60)  

• стебла та качани кукурудзи обрушені (01.11.60)  

01120 1005 

01.11.13.100  Кукурудза розлусна (рисова)    

01.11.13.110  Зерно кукурудзи розлусної (рисової)    

01.11.13.200  Кукурудза кремениста    

01.11.13.210  Зерно кукурудзи кременистої    

01.11.13.300  Кукурудза зубовидна    

01.11.13.310  Зерно кукурудзи зубовидної    

01.11.13.400  Кукурудза інших сортів    

01.11.13.410  Зерно кукурудзи інших сортів    

01.11.13.500  Кукурудза різнотипова (суміш)    

01.11.13.510  Зерно кукурудзи різнотипової (суміші)    

01.11.14  

Рис 

Ця підкатегорія включає: 

• зерно рису нелущене (рис-сирець) та насіння рису  

Ця підкатегорія не включає: 

• рис лущений (15.61.10)  

01130 1006.10 
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01.11.14.100  Зерно рису    

01.11.14.200  Насіння рису    

01.11.15  

Ячмінь 

Ця підкатегорія включає: 

• ячмінь на насіння, ячмінь на зерно для пивоваріння, помелу чи на корм тваринам 

за умови, що такий ячмінь не піддавався ніякому обробленню, крім обмолоту чи 

провіювання  

01150 1003 

01.11.15.100  Ячмінь озимий    

01.11.15.110  Зерно ячменю озимого    

01.11.15.120  Насіння ячменю озимого    

01.11.15.200  Ячмінь яровий    

01.11.15.210  Зерно ячменю ярового    

01.11.15.220  Насіння ячменю ярового    

01.11.16  

Жито овес 

Ця підкатегорія включає:  

• зерно та насіння жита й вівса  

01160 1002, 1004 

01.11.16.100  Жито озиме    

01.11.16.110  Зерно жита озимого    

01.11.16.120  Насіння жита озимого    

01.11.16.200  Жито ярове    

01.11.16.210  Зерно жита ярового    

01.11.16.220  Насіння жита ярового    

01.11.16.300  Жито інше    

01.11.16.400  Овес озимий    

01.11.16.410  Зерно вівса озимого    

01.11.16.420  Насіння вівса озимого    

01.11.16.500  Овес яровий    
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01.11.16.510  Зерно вівса ярового    

01.11.16.520  Насіння вівса ярового    

01.11.17  

Культури зернові інші 

Ця підкатегорія включає: 

• зерно та насіння сорго зернового, проса, гречки, чумизи та інших зернових, 

включаючи гібриди  

Ця підкатегорія не включає: 

• сорго трав'янисте (01.11.60)  

• насіння сорго трав'янистого та технічного (01.11.92)  

• сорго цукрове (01.11.93)  

• сорго технічне (02.01.42)  

01190 1007, 1008 

01.11.17.100  Просо    

01.11.17.110  Зерно проса    

01.11.17.120  Насіння проса    

01.11.17.200  Гречка    

01.11.17.210  Зерно гречки    

01.11.17.220  Насіння гречки    

01.11.17.300  Сорго зернове    

01.11.17.310  Зерно сорго зернового    

01.11.17.320  Насіння сорго зернового/    

01.11.17.330  - гібридного    

01.11.17.700  Чумиза    

01.11.17.710  Зерно чумизи    

01.11.17.900  Зернові інші    

01.11.2  Культури овочеві  012a  

01.11.21  

Картопля 

Ця підкатегорія включає:  

• картоплю для зберігання, виробництва крохмалю, садіння  

01210 0701 
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01.11.21.100  Бульби картоплі ранньостиглої та середньостиглої    

01.11.21.200  Бульби картоплі середньостиглої та пізньостиглої    

01.11.22  

Овочі бобові сушені 

Ця підкатегорія включає:  

• овочі бобові сушені, лущені, очищені від насіннєвої шкірки, придатні для 

харчування людей або годівлі тварин (квасолю, нут, сочевицю, горох, боби, боби 

кінські і т. ін.)  

• насіння культур бобових овочевих  

Ця підкатегорія не включає:  

• боби сої (01.11.31)  

01220 0713 

01.11.22.100  Горох    

01.11.22.110  Зерно гороху    

01.11.22.120  Насіння гороху    

01.11.22.200  Квасоля    

01.11.22.210  Зерно квасолі    

01.11.22.220  Насіння квасолі    

01.11.22.300  Сочевиця    

01.11.22.310  Зерно сочевиці    

01.11.22.320  Насіння сочевиці    

01.11.22.400  Культури зернобобові інші    

01.11.22.410  Зерно бобів кінських    

01.11.22.420  Насіння бобів кінських    

01.11.22.430  Зерно культур зернобобових інших    

01.11.22.440  Насіння культур зернобобових інших    

01.11.23  

Коренеплоди та бульбоплоди з високим вмістом крохмалю чи інуліну 

Ця підкатегорія включає: 

• батат, топінамбур, маніок, салеп, аналогічні бульби та коренеплоди свіжі чи 

сушені, цілі, нарізані кусочками чи у вигляді гранул, які безпосередньо 

01240 0714 
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використовуються для їжі людини або для корму тварин, у харчовій 

промисловості та у виробництві промислових товарів  

Ця підкатегорія не включає: 

• картоплю свіжу (01.11.21)  

• картоплю сушену (15.31.12)  

• крохмаль та інулін (15.62.22)  

• тапіоку (15.62.23)  

01.11.23.100  Батат    

01.11.23.200  Топінамбур    

01.11.23.300  Коренеплоди та бульбоплоди з високим вмістом крохмалю чи інуліну інші    

01.11.3  Культури олійні  014  

01.11.31  

Соя 

Ця підкатегорія включає:  

• боби сої для посіву та іншого використання  

Ця підкатегорія не включає:  

• борошно соєве (15.41.32)  

• боби сої жарені як замінники кави (15.86.12)  

01410 1201 

01.11.31.000  Соя (боби)    

01.11.32  

Арахіс 

Ця підкатегорія включає:  

• арахіс для посіву та іншого використання в шкаралупі чи лущений, несмажений, 

дроблений чи недроблений  

01420 1202 

01.11.32.000  Арахіс    

01.11.33  

Культури олійні інші 

Ця підкатегорія включає:  

• насіння та зерна соняшнику, кунжуту, сафлору, ріпаку, суріпиці й гірчиці  

• рижій, перилу, лялеменцію і т. ін.  

Ця підкатегорія не включає:  

• маслини, горіхи, мигдаль (01.13.24)  

• борошно культур олійних (15.41.32)  

01430 1205, 1206, 1207.40 - .60 
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01.11.33.100  Насіння/ соняшнику    

01.11.33.200  - кунжуту    

01.11.33.300  - сафлору    

01.11.33.400  - ріпаку    

01.11.33.500  - культур олійних інших    

01.11.33.510  - суріпиці    

01.11.33.520  - гірчиці    

01.11.33.530  Рижій    

01.11.33.540  Перила    

01.11.33.550  Лялеменція    

01.11.34  

Насіння бавовнику 

Ця підкатегорія включає:  

• насіння бавовнику для посіву та іншого використання  

01440 1207.20 

01.11.34.000  Насіння бавовнику    

01.11.35  

Культури олійні н.в.і.у. 

Ця підкатегорія включає:  

• горіхи та ядра кокосової пальми, копру, олійне дерево, муру і т. ін. в зернах чи 

подрібнені  

• насіння льону, конопель, маку, рицини і т. ін.  

Ця підкатегорія не включає:  

• борошно культур олійних (15.41.32)  

01490 
1203, 1204, 1207.10, .30, 

.9 

01.11.35.100  Копра пальмова    

01.11.35.200  Горіхи та ядра пальми кокосової    

01.11.35.300  Дерево олійне    

01.11.35.400  Насіння/ льону    

01.11.35.500  - рицини    

01.11.35.600  - маку    
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01.11.35.700  - конопель    

01.11.35.800  - олійне інше    

01.11.4  Тютюн необроблений  017  

01.11.40  

Тютюн необроблений 

Ця підкатегорія включає:  

• тютюн та махорку у вигляді цілих рослин чи листів, у природному стані у 

вигляді сушених чи ферментованих листів, обрізані чи необрізані  

Ця підкатегорія не включає:  

• рослини тютюнові живі (01.12.21)  

• насіння тютюну та махорки (01.12.23)  

• вироби тютюнові (16.00.1)  

01700 2401.10, .20 

01.11.40.100  Тютюн    

01.11.40.110  Сировина тютюну/ жовтого листового неферментована    

01.11.40.120  - сигарного листового неферментована    

01.11.40.200  Махорка    

01.11.40.210  Сировина махорки неферментована    

01.11.5  Рослини цукроносні  018  

01.11.51  

Буряк цукровий  

Ця підкатегорія включає: 

• буряк цукровий фабричний та маточний  

Ця підкатегорія не включає: 

• буряк цукровий на корм худобі (01.11 60)  

• насіння буряка цукрового (01.11.92)  

01810 1212.91 

01.11.51.100  Буряк цукровий/ фабричний    

01.11.51.200  - маточний    

01.11.52  Тростина цукрова  01820 1212.92 

01.11.52.000  Тростина цукрова    

01.11.6  Культури кормові  019a  
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01.11.60  

Культури кормові 

Ця підкатегорія включає: 

• коренеплоди, бульбоплоди, буряки, кукурудзу, люцерну, конюшину, люпин, 

сорго трав'янисте та ін. кормові культури 

• сіно, солому, культури зернові у вигляді зеленого корму  

• культури кормові на силос  

• зерно фуражне  

• продукцію сінокосів та пасовищ, силос, сінаж і т. ін.  

Ця підкатегорія не включає:  

• овочі бобові сушені, придатні для годівлі тварин (горох, боби, боби кінські і т. 

ін.) (01.11.22)  

• насіння рослин кормових, маточники рослин коренеплідних кормових, насіння 

трав сінокосів та пасовищ, трав на насіння (01.11.92)  

• відходи перероблення овочів та плодів для корму тварин (15.33.30)  

• корми зневоднені (у вигляді борошна та гранул) (15.71.20)  

01910.1 1213, 1214.90 

01.11.60.100  Культури коренеплідні кормові (у т. ч. буряк цукровий на корм)    

01.11.60.110  Морква кормова    

01.11.60.120  Буряк кормовий    

01.11.60.130  Буряк цукровий на корм    

01.11.60.140  Бруква кормова    

01.11.60.150  Кольрабі кормова    

01.11.60.160  Турнепс    

01.11.60.170  Культури коренеплідні кормові інші    

01.11.60.200  Бадилля культур коренеплідних    

01.11.60.400  Культури зернобобові кормові    

01.11.60.410  Вика та суміш викова    

01.11.60.420  Люпин кормовий (солодкий)    

01.11.60.430  Культури зернобобові кормові інші    

01.11.60.500  Культури кормові на силос    
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01.11.60.510  Маса зелена соняшника    

01.11.60.520  Капуста кормова    

01.11.60.530  Борщовик Сосновського    

01.11.60.540  Гречка Вейриха    

01.11.60.550  Мальва    

01.11.60.560  Вайда фарбувальна    

01.11.60.570  Кукурудза на силос    

01.11.60.580  Трави однолітні    

01.11.60.600  Зерно фуражне/    

01.11.60.610  - зернових культур    

01.11.60.611  - пшениці    

01.11.60.612  - кукурудзи    

01.11.60.613  - жита    

01.11.60.614  - ячменю    

01.11.60.615  - інших зернових культур    

01.11.60.620  - зернобобових культур    

01.11.60.621  - вики та суміші викової    

01.11.60.622  - люпину    

01.11.60.623  - інших зернобобових культур    

01.11.60.700  
Продукція сінокосів, пасовищ культурних та природних; силос, сінаж; корми 

інші  
  

01.11.60.710  Продукція сінокосів та пасовищ культурних    

01.11.60.711  Сіно сінокосів культурних    

01.11.60.712  Маса зелена сінокосів культурних    

01.11.60.713  Трава сінокосів культурних на випас    

01.11.60.714  Сіно пасовищ культурних    
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01.11.60.715  Маса зелена пасовищ культурних    

01.11.60.716  Трава пасовищ культурних на випас    

01.11.60.720  Продукція сінокосів та пасовищ природних з травами дикорослими    

01.11.60.721  Сіно сінокосів природних    

01.11.60.722  Маса зелена сінокосів природних    

01.11.60.723  Трава сінокосів природних на випас    

01.11.60.724  Сіно пасовищ природних    

01.11.60.725  Маса зелена пасовищ природних    

01.11.60.726  Трава пасовищ природних на випас    

01.11.60.730  Силос/    

01.11.60.731  - кукурудзяний    

01.11.60.732  - сорговий    

01.11.60.733  - соняшниковий    

01.11.60.734  - капусти кормової    

01.11.60.735  - вико-вівсяний    

01.11.60.736  - конюшинно-тимофіїчний    

01.11.60.737  - зернових озимих    

01.11.60.738  - трав дикорослих    

01.11.60.739  - інших рослин    

01.11.60.740  Сінаж/    

01.11.60.741  - конюшинний    

01.11.60.742  - люцерновий    

01.11.60.743  - трав багатолітніх бобових в суміші зі злаковими    

01.11.60.744  - вико-вівсяний    

01.11.60.745  - інших рослин    
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01.11.60.750  Стебла та качани кукурудзи обрушені    

01.11.60.760  Солома інших колосових та злаків    

01.11.60.790  Корми інші    

01.11.60.800  Культури кормові інші    

01.11.7  

Культури прядивні 

Ця категорія включає:  

• рослини, з яких одержують волокно для текстильно-джутової промисловості  

019b  

01.11.71  

Бавовник  

Ця підкатегорія включає: 

• волокно бавовняне нечесане (бавовну-сирець) в масі чи джиноване  

Ця підкатегорія не включає:  

• насіння бавовнику (01.11.34)  

• лінт бавовняний (15.41.20)  

• бавовну, яка піддана чесанню чи гребенечесанню (17.10.20)  

01921 5201 

01.11.71.100  Бавовна-сирець/ тонковолокнистих сортів    

01.11.71.200  - інших сортів    

01.11.72  

Джут 

Ця підкатегорія включає:  

• волокна джуту та інші луб'яні текстильні волокна сирі в стеблах чи після 

мочення  

Ця підкатегорія не включає:  

• льон, коноплі справжні, рамі (01.11.73)  

01922 5303.10 

01.11.72.100  Джут    

01.11.72.110  Стебла джуту    

01.11.72.200  Кенаф    

01.11.72.210  Луб кенафу зелений    

01.11.72.230  Стебла кенафу    

01.11.72.300  Канатник    

01.11.72.310  Стебла канатнику    
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01.11.72.400  Волокна текстильні луб'яні інші    

01.11.73  

Льон, коноплі та інші прядивні культури  

Ця підкатегорія включає:  

• льон-довгунець та справжні коноплі сирі чи після мочення  

• сизаль, кокосові волокна, абаку, рамі і т. ін. сирі  

Ця підкатегорія не включає:  

• насіння льону та конопель (01.11.35)  

• льон чи коноплі оброблені чи тіпані (17.10.20)  

01923 
5301.10, 5302.10, 

5304.10, 5305.11, .21, .91 

01.11.73.100  Льон-довгунець    

01.11.73.110  Сирець льону-довгунця    

01.11.73.120  Солома льону-довгунця    

01.11.73.130  Треста льону-довгунця    

01.11.73.200  Коноплі    

01.11.73.210  Прядиво-сирець конопель    

01.11.73.220  Соломка конопель    

01.11.73.230  Треста коноплі    

01.11.73.300  Культури прядивні інші    

01.17.33.10  Рамі    

01.11.73.320  Сизаль    

01.11.73.330  Волокно кокосове    

01.11.73.340  Абака (прядиво манільське)    

01.11.8  Каучук натуральний  032a  

01.11.80  

Каучук натуральний 

Ця підкатегорія включає:  

• латекси каучукові натуральні сирі (невулканізовані чи попередньо вулканізовані) 

та натуральний каучук у первинних формах чи в плитах, листах, стрічках 

("копчені" листи, світлий чи коричневий крепи)  

• технічно специфіковані сорти натурального каучуку (TSNR) та інші спеціальні 

03210 4001.10, .2 
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типи натурального каучуку  

Ця підкатегорія не включає:  

• смоли каучукові (02.01.21)  

01.11.80.000  Каучук натуральний    

01.11.9  Культури технічні інші  019c  

01.11.91  

Культури лікарські та ефіроолійні 

Ця підкатегорія включає:  

• рослини, їхні окремі частини, включаючи насіння та плоди, які використовують 

у парфумерії, медицині, фармацевтиці або в інсектицидних, фунгіцидних, 

паразитоцидних або аналогічних цілях  

• культури лікарські трав'янисті однолітні, культури лікарські трав'янисті дволітні, 

культури лікарські трав'янисті інші  

• культури лікарські напівкущові та ліани  

• культури ефіроолійні трав'янисті, культури ефіроолійні кущові, культури 

ефіроолійні деревовидні  

• рослини інсектицидні, фунгіцидні, паразитоцидні і т. ін.  

• кору хінного дерева  

Ця підкатегорія не включає:  

• рослини пряносмакові (01.12.13)  

• прянощі (01.13.40)  

• настоянки трав'яні (15.86.15)  

01930.1 1211 

01.11.91.100  Культури лікарські трав'янисті вирощувані однолітні    

01.11.91.110  Кассія гостролиста    

01.11.91.120  Мак лікарський олійний    

01.11.91.130  Календула лікарська    

01.11.91.140  Паслін дольчатий    

01.11.91.150  Ромашка аптечна    

01.11.91.160  Череда тридольна    

01.11.91.170  Дурман/ звичайний    

01.11.91.180  - індійський    
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01.11.91.190  Культури лікарські трав'янисті однолітні інші    

01.11.91.200  Культури лікарські трав'янисті вирощувані дволітні    

01.11.91.210  Блекота чорна    

01.11.91.220  Подорожник/ блошиний    

01.11.91.230  - великий    

01.11.91.240  Культури лікарські трав'янисті дволітні інші    

01.11.91.300  Культури лікарські н.в.і.у.    

01.11.91.301  Алое деревовидне    

01.11.91.302  Беладонна    

01.11.91.303  Валеріана лікарська    

01.11.91.304  Женьшень звичайний    

01.11.91.305  Звіробій звичайний    

01.11.91.306  Полин цитварний    

01.11.91.307  Пустирник п'ятилопастевий    

01.11.91.308  Ромашка далматська    

01.11.91.309  Піретрум    

01.11.91.311  Коріння солодки    

01.11.91.312  Кора хінного дерева    

01.11.91.313  Культури лікарські інші    

01.11.91.400  Культури лікарські напівкущові та ліани    

01.11.91.410  Пасифлора інкарнатна    

01.11.91.420  Чай нирковий    

01.11.91.430  Тим'ян звичайний    

01.11.91.440  Шавлія лікарська    

01.11.91.450  Ісоп лікарський    
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01.11.91.460  Стручки квасолі    

01.11.91.470  Культури лікарські напівкущові та ліани інші    

01.11.91.500  Культури ефіроолійні трав'янисті однолітні та дволітні    

01.11.91.510  Ажгон    

01.11.91.520  Фенхель    

01.11.91.530  Культури ефіроолійні трав'янисті однолітні та дволітні інші    

01.11.91.600  Культури ефіроолійні трав'янисті багатолітні    

01.11.91.610  Герань ефіроолійна    

01.11.91.620  Шавлія мускатна    

01.11.91.630  М'ята перцева    

01.11.91.640  Васильки євгенольні    

01.11.91.690  Культури ефіроолійні трав'янисті багатолітні інші    

01.11.91.700  Культури ефіроолійні кущові    

01.11.91.710  Лаванда справжня    

01.11.91.720  Троянда ефіроолійна    

01.11.91.730  Жасмин великоквітний    

01.11.91.740  Бузок ефіроолійний    

01.11.91.750  Ладанник    

01.11.91.760  Пачулі    

01.11.91.770  Акація срібляста    

01.11.91.780  Азалія    

01.11.91.790  Культури ефіроолійні кущові інші    

01.11.91.800  Культури ефіроолійні деревовидні    

01.11.91.810  Евкаліпт    

01.11.91.820  Дерево камфорне    
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01.11.91.830  Акація біла    

01.11.91.840  Культури ефіроолійні деревовидні інші    

01.11.92  

Насіння буряку цукрового та рослин кормових 

Ця підкатегорія включає:  

• насіння буряку цукрового, насіння трав однолітніх та багатолітніх  

• насіння та маточники рослин коренеплідних кормових, трави однолітні та 

багатолітні на насіння  

• насіння трав сінокосів та пасовищ  

• насіння трав для газонів  

01940 1209.11, .2 

01.11.92.100  Насіння/ буряку цукрового    

01.11.92.200  - трав однолітніх    

01.11.92.300  - трав багатолітніх    

01.11.92.400  - культур коренеплідних кормових    

01.11.92.410  - моркви кормової    

01.11.92.420  - буряку кормового    

01.11.92.430  - брукви кормової    

01.11.92.440  - кольрабі кормової    

01.11.92.450  - турнепсу    

01.11.92.460  - капусти кормової    

01.11.92.470  - культур коренеплідних кормових інших    

01.11.92.500  Маточники рослин коренеплідних кормових    

01.11.92.510  Коренеплоди маточні/ моркви кормової    

01.11.92.520  - буряку кормового    

01.11.92.530  - брукви кормової    

01.11.92.540  - кольрабі кормової    

01.11.92.550  - турнепсу    

01.11.92.560  - капусти кормової    
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01.11.92.570  - культур кормових інших    

01.11.92.600  Трави на насіння/ однолітні    

01.11.92.700  - багатолітні    

01.11.92.800  Насіння трав сінокосів та пасовищ культурних    

01.11.92.900  Насіння трав сінокосів та пасовищ природних з травами дикорослими    

01.11.93  

Рослини технічні н.в.і.у. 

Ця підкатегорія включає:  

• корені цикорію, шишки хмелю, стебла дягелю, сорго цукрове і т. ін.  

01990.1 1210, 1212.99 

01.11.93.100  Цикорій (корінь)    

01.11.93.200  Шишки хмелю    

01.11.93.900  Рослини технічні н.в.і.у., інші    

01.12  Продукція овочівництва, садівництва та розсадників    

01.12.1  

Овочі свіжі 

Ця категорія включає також: 

• овочі охолоджені, температура яких знижена майже до 0 градусів Цельсія без 

заморожування  

Ця категорія не включає: 

• розсаду культур овочевих (01.12.21)  

012b  

01.12.11  

Культури коренеплідні 

Ця підкатегорія включає:  

• буряк, моркву та брукву столові, селеру, петрушку та хрін кореневі, редиску, 

ріпу, пастернак і т. ін. їстівні коренеплоди  

Ця підкатегорія включає також: 

• культури овочеві цибулинні (цибулю ріпчасту, цибулю-шалот, цибулю-батун, 

цибулю-порей, часник та ін.)  

Ця підкатегорія не включає: 

• картоплю (01.11.21)  

• селеру та петрушку листкові (01.12.13)  

01230.1 0703, 0706 

01.12.11.110  Буряк столовий    
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01.12.11.120  Морква столова    

01.12.11.130  Селера коренева    

01.12.11.140  Петрушка коренева    

01.12.11.160  Редиска    

01.12.11.170  Ріпа    

01.12.11.180  Пастернак    

01.12.11.190  Бруква столова    

01.12.11.200  Хрін кореневий    

01.12.11.300  Коренеплоди інші    

01.12.11.410  Цибуля ріпчаста    

01.12.11.430  Цибуля-шалот    

01.12.11.440  Цибуля-порей    

01.12.11.450  Цибуля-батун    

01.12.11.460  Цибуля інша    

01.12.11.500  Часник    

01.12.11.600  Культури цибулинні овочеві інші    

01.12.12  

Плоди культур овочевих 

Ця підкатегорія включає: 

• томати, фізаліс, огірки, корнішони  

• овочі бобові свіжі, лущені чи не лущені (горошок зелений, квасолю зелену, боби 

кінські і т. ін.)  

• дині та кавуни (включно кормові)  

Ця підкатегорія не включає: 

• овочі бобові сушені (01.11.22)  

01230.2, 01340.1 
0702, 0707, 0708, 

0807.10 

01.12.12.100  Томати    

01.12.12.200  Фізаліс    

01.12.12.300  Огірки    
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01.12.12.310  Корнішони    

01.12.12.400  Кавуни    

01.12.12.500  Дині    

01.12.12.600  Овочі бобові    

01.12.12.610  Горошок зелений    

01.12.12.620  Квасоля зелена (стручкова)    

01.12.12.630  Боби зелені    

01.12.12.690  Овочі бобові інші    

01.12.12.700  Плоди овочів інші    

01.12.13  

Овочі свіжі інші 

Ця підкатегорія включає: 

• капусту головчасту, цвітну, брюссельську, кольрабі та ін., цикорій та ендивій 

свіжі, салат, шпинат, баклажани, гарбузи, кабачки, патисони, перець солодкий, 

салатний та стручковий, спаржу, артишоки, кукурудзу цукрову (у качанах чи в 

зернах), культури овочеві зелені (включно пряносмакові рослини), культури 

овочеві багатолітні та інші салатні овочі  

Ця підкатегорія включає також: 

• гриби культивовані та дикорослі 

Ця підкатегорія не включає: 

• маслини (01.13.24)  

• рослини пряні (перець пряний, гвоздика, кмин, коріандр, лист лавровий, ваніль і 

т. ін.) в сушеному, меленому чи дробленому вигляді (01.13.40)  

01230.3 

0704, 0705, 0709.10 - 

.70, .90.10, .90.20, 90.40 - 

.90 

01.12.13.100  Капуста/    

01.12.13.110  - білоголова рання    

01.12.13.120  - білоголова середня та пізня    

01.12.13.130  - цвітна    

01.12.13.140  - червоноголова    

01.12.13.150  - брюссельська    
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01.12.13.160  - савойська    

01.12.13.170  - кольрабі    

01.12.13.180  - пекінська    

01.12.13.190  - інша    

01.12.13.200  Кукурудза цукрова    

01.12.13.210  Зерно кукурудзи цукрової    

01.12.13.220  Кукурудза цукрова в качанах    

01.12.13.300  Перець/    

01.12.13.310  - солодкий    

01.12.13.320  - гострий    

01.12.13.400  Баклажани    

01.12.13.410  Патисони    

01.12.13.420  Кабачки    

01.12.13.430  Гарбуз столовий    

01.12.13.500  Салат    

01.12.13.510  Салат листовий (латук)    

01.12.13.520  Салат головчастий    

01.12.13.530  Салат "Ромен"    

01.12.13.540  Салат ескаріол    

01.12.13.550  Салат вітлуф    

01.12.13.560  Крес-салат    

01.12.13.570  Салат інший    

01.12.13.600  Культури овочеві зеленні    

01.12.13.610  Кріп    

01.12.13.620  Петрушка листкова    
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01.12.13.630  Селера листкова    

01.12.13.640  Шпинат    

01.12.13.650  Естрагон    

01.12.13.660  Васильки городні    

01.12.13.670  Портулак    

01.12.13.680  Гірчиця листкова    

01.12.13.690  Культури овочеві зеленні інші    

01.12.13.700  Культури овочеві багатолітні    

01.12.13.710  Ревінь    

01.12.13.720  Щавель    

01.12.13.730  Спаржа    

01.12.13.750  Артишок    

01.12.13.760  Катран    

01.12.13.770  Культури овочеві багатолітні інші    

01.12.13.800  Гриби    

01.12.13.810  Гриби культивовані    

01.12.13.820  Гриби дикорослі    

01.12.2  Продукція розсадників та квітництва  015  

01.12.21  

Саджанці та квіти 

Ця підкатегорія включає:  

• живі рослини від дерев, кущів та чагарників (плодових, декоративних та ін.) до 

розсади овочевих культур, у т. ч. рослини, що використовуються для медичних 

цілей, які постачаються з розсадників (включаючи садові, маточники та ін.) або 

теплиць та знаходяться в стані, придатному для садіння чи використання в 

декоративних цілях  

• рослини зелені або з квітками в горщиках, ящиках і т. ін. чи для пересадження  

• цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, розетки коренів квіткових 

рослин та живі корені рослин 

01510 0601, 0602 



                    консультанти:  Бабанін Олександр, Любич Андрій  

 РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА стор. 41 з 73 

• саджанці з розсадників, маточників  

• живці, підщепи, пагінці, паростки, вуса, батоги  

Ця підкатегорія включає також:  

• міцелій грибів  

Ця підкатегорія не включає:  

• коренеплоди кормових культур (01.11.60)  

• коренеплоди овочевих культур (01.12.11)  

• ялинки (натуральні) новорічні (02.01.41)  

• продукцію лісорозсадників (02.01.50)  

01.12.21.100  Цибулини та кореневища квітів    

01.12.21.110  Цибулини та бульбоцибулини квітів    

01.12.21.120  Кореневища, кореневі бульби, живці квітів    

01.12.21.200  Розсада закритого грунту/    

01.12.21.210  - квіткова    

01.12.21.220  - культур овочевих (у т. ч. гідропоніки)    

01.12.21.221  Розсада/ теплиць зимових    

01.12.21.222  - теплиць весняних    

01.12.21.223  - парників    

01.12.21.224  - закритого грунту інша    

01.12.21.300  Сіянці/ культур плодових та насаджень багатолітніх    

01.12.21.310  - насіннячкових    

01.12.21.320  - кісточкових    

01.12.21.330  - горіхоплідних    

01.12.21.340  - цитрусових    

01.12.21.350  - субтропічних    

01.12.21.360  - чаю, хмелю, шовковиці, лавра благородного, тунга    

01.12.21.370  - ефіроолійних чагарникових та деревовидних культур    
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01.12.21.400  
Підщепи вегетативно-розмножувані/ культур плодових та насаджень 

багатолітніх  
  

01.12.21.410  - насіннячкових    

01.12.21.420  - кісточкових    

01.12.21.430  - винограду    

01.12.21.500  Саджанці першого року/ культур плодових та насаджень багатолітніх    

01.12.21.510  - насіннячкових    

01.12.21.520  - кісточкових    

01.12.21.530  - ягідних    

01.12.21.540  - горіхоплідних    

01.12.21.550  - цитрусових    

01.12.21.560  - субтропічних    

01.12.21.570  - винограду    

01.12.21.580  - чаю, хмелю, шовковиці, лавру благородного, тунга    

01.12.21.590  - ефіроолійних чагарникових та деревовидних культур    

01.12.21.600  Саджанці другого року/ культур плодових та насаджень багатолітніх    

01.12.21.610  - насіннячкових    

01.12.21.620  - кісточкових    

01.12.21.630  - ягідних    

01.12.21.640  - горіхоплідних    

01.12.21.650  - цитрусових    

01.12.21.660  - субтропічних    

01.12.21.670  - винограду    

01.12.21.680  - чаю, хмелю, шовковиці, лавру благородного, тунга    

01.12.21.690  - ефіроолійних чагарникових та деревовидних культур    

01.12.21.700  Продукція маточників вегетативного розмноження/ насаджень плодових та   
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багатолітніх  

01.12.21.710  - насіннячкових    

01.12.21.720  - кісточкових    

01.12.21.730  - ягідних    

01.12.21.740  - горіхоплідних    

01.12.21.750  - цитрусових    

01.12.21.760  - субтропічних    

01.12.21.770  - винограду    

01.12.21.780  - чаю, хмелю, шовковиці, лавру благородного, тунга    

01.12.21.790  - ефіроолійних чагарникових та деревовидних культур    

01.12.21.800  Матеріал садивний садів та виноградників    

01.12.21.900  Міцелій/ грибів    

01.12.21.910  - печериць тепличних    

01.12.21.990  - грибів інших    

01.12.22  

Квіти зрізані 

Ця підкатегорія включає:  

• зрізані квіти та бутони, придатні для складання букетів чи для декоративних 

цілей, свіжі  

• квіти засушені, вінки, квіткові композиції і т. ін.  

Ця підкатегорія включає також:  

• зрізані гілки дерев, кущів та чагарників з квітами чи бутонами (наприклад, 

магнолія, деякі види троянд) 

Ця підкатегорія не включає: 

• квіти, пелюстки та бутони тих видів рослин, які використовуються переважно в 

парфумерії, фармакології чи як інсектициди, фунгіциди і т. ін. (01.11.91)  

• послуги зі складання квіткових композицій та вінків (52.48.32)  

01520 0603 

01.12.22.100  Квіти зрізані/ відкритого грунту    

01.12.22.200  - закритого грунту    
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01.12.22.300  - інші    

01.12.22.400  Композиції квіткові    

01.12.23  

Насіння квітів та культур плодових 

Ця підкатегорія включає: 

• насіння трав'янистих рослин, які вирощують, головним чином, для одержання 

квітів (включаючи садові квіти)  

• насіння плодових культур та багатолітніх насаджень  

• насіння для сівби інших рослин (тамаринду, тютюну, махорки і т. ін.)  

Ця підкатегорія не включає:  

• насіння та плоди лікарських та ефіроолійних культур (01.11.91)  

• насіння буряку цукрового, рослин кормових, трав для газонів (01.11.92)  

• насіння дерев, кущів та чагарників для лісонасаджень (02.01.50)  

01530 1209.30, .99 

01.12.23.100  Насіння культур квіткових/    

01.12.23.110  - однолітніх    

01.12.23.120  - дволітніх    

01.12.23.130  - багатолітніх    

01.12.23.200  Насіння/ культур плодових та насаджень багатолітніх    

01.12.23.210  - насіннячкових    

01.12.23.220  - кісточкових    

01.12.23.230  - ягідних    

01.12.23.240  - ефіроолійних кущових та деревовидних культур    

01.12.23.300  - інші    

01.12.24  

Насіння культур овочевих 

Ця підкатегорія не включає:  

• насіння культур зернових (01.11.1)  

• картоплю для садіння (01.11.21)  

• насіння культур олійних (01.11.3)  

• насіння буряку цукрового (01.11.92)  

• насіння культур бобових овочевих (01.11.22)  

01540 1209.19, .91 
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• насіння культур овочевих цибулинних (01.12.11)  

• розсаду культур овочевих (01.12.21)  

01.12.24.100  Насіння/ культур овочевих    

01.12.24.110  - капусти    

01.12.24.120  - культур овочевих коренеплідних    

01.12.24.130  - культур овочевих пасльонових    

01.12.24.140  - культур овочевих гарбузових та баштанних продовольчих    

01.12.24.150  - культур овочевих салатних та зеленних    

01.12.24.170  - культур овочевих багаторічних    

01.12.24.180  - культур овочевих інших    

01.12.24.200  Маточники культур овочевих    

01.13  

Плоди та культури для виробництва напоїв 

Цей клас включає також:  

• плоди та горіхи охолоджені, які класифікуються в тих же позиціях, що й 

відповідні свіжі плоди та горіхи  

Примітка. Термін "охолоджений" означає, що температура продукту знижена, як 

правило, до 0 градусів Цельсія без його заморожування  

  

01.13.1  

Виноград 

Ця категорія не включає:  

• саджанці винограду (01.12.21)  

013a  

01.13.11  

Виноград столовий 

Ця підкатегорія включає:  

• виноград столових сортів для споживання у свіжому вигляді  

Ця підкатегорія не включає: 

• виноград сушений (ізюм, кишмиш, коринку) (15.33.25)  

01330.1 0806.10.1 

01.13.11.100  Виноград/ сортів столових    

01.13.11.200  - сортів столово-винних    

01.13.11.300  - сортів столово-кишмишних та кишмишно-столових    
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01.13.12  

Виноград технічний 

Ця підкатегорія включає: 

• виноград інших сортів, крім столових, призначений для вироблення соку та 

виноробства  

Ця підкатегорія не включає: 

• сусло виноградне (15.32.10, 15.93.12)  

01330.2 0806.10.9 

01.13.12.000  Виноград технічний    

01.13.2  Фрукти, ягоди та горіхи  012c, 013b, 019d  

01.13.21  

Плоди культур тропічних 

Ця підкатегорія включає: 

• фініки, банани, горіхи кокосові та кешью, ананаси, авокадо, манго, гуаяву, інжир 

і т. ін.  

Ця підкатегорія включає також:  

• плоди тропічних культур сушені  

Ця підкатегорія не включає:  

• копру кокосових горіхів (01.11.35)  

• плоди культур цитрусових (01.13.22)  

01310 0801, 0803, 0804 

01.13.21.100  Фініки    

01.13.21.200  Ананаси    

01.13.21.300  Банани    

01.13.21.400  Манго    

01.13.21.500  Горіх кокосовий    

01.13.21.600  Горіх кешью    

01.13.21.700  Гуаява    

01.13.21.800  Інжир    

01.13.21.900  Плоди культур тропічних інші    

01.13.22  

Плоди культур цитрусових 

Ця підкатегорія включає: 

• апельсини, лимони, грейпфрути, мандарини і т. ін. та аналогічні гібриди 

01320 0805 
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цитрусових  

Ця підкатегорія включає також:  

плоди цитрусових культур сушені  

01.13.22.100  Лимони    

01.13.22.200  Апельсини    

01.13.22.300  Мандарини    

01.13.22.500  Грейпфрути    

01.13.22.900  Плоди культур цитрусових інші    

01.13.23  

Плоди інші 

Ця підкатегорія включає:  

• плоди культур насіннячкових, кісточкових, ягідних, субтропічних  

Ця підкатегорія включає також: 

• боби ріжкового дерева, включаючи насіння та борошно  

Ця підкатегорія не включає:  

• дині, кавуни (01.12.12)  

• виноград (01.13.1)  

01340.2, 01990.2 
0807.20, 0808 - 0810, 

1212.10 

01.13.23.100  Плоди культур насіннячкових    

01.13.23.110  Яблука (плоди)    

01.13.23.120  Груші (плоди)    

01.13.23.130  Айва (плоди)    

01.13.23.140  Горобина (плоди)    

01.13.23.150  Глід (плоди)    

01.13.23.160  Шипшина (плоди)    

01.13.23.170  Ірга (плоди)    

01.13.23.190  Плоди культур насіннячкових інших    

01.13.23.200  Плоди культур кісточкових    

01.13.23.210  Слива (плоди)    

01.13.23.220  Вишня (плоди)    
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01.13.23.230  Черешня (плоди)    

01.13.23.240  Абрикос (плоди)    

01.13.23.250  Персик (плоди)    

01.13.23.260  Алича (плоди)    

01.13.23.270  Барбарис (плоди)    

01.13.23.280  Кизил (плоди)    

01.13.23.290  Плоди культур кісточкових інших    

01.13.23.300  Плоди культур ягідних    

01.13.23.310  Суниця (плоди)    

01.13.23.320  Малина (плоди)    

01.13.23.330  Смородина (плоди)    

01.13.23.340  Порічки (плоди)    

01.13.23.350  Агрус (плоди)    

01.13.23.360  Ожина (плоди)    

01.13.23.370  Чорниця (плоди)    

01.13.23.390  Плоди культур ягідних інших    

01.13.23.400  Плоди культур субтропічних    

01.13.23.410  Хурма    

01.13.23.420  Гранат    

01.13.23.430  Фейхоа    

01.13.23.440  Папайя    

01.13.23.490  Плоди культур субтропічних інших    

01.13.23.500  Боби ріжкового дерева    

01.13.24  

Маслини та інші горіхи 

Ця підкатегорія не включає:  

• арахіс (01.11.32)  

01360, 01230.4 0709.90.3, 0802 
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01.13.24.100  Маслини    

01.13.24.200  Плоди культур горіхоплідних    

01.13.24.210  Горіхи/ волоські    

01.13.24.220  - лісові    

01.13.24.230  Фундук    

01.13.24.240  Мигдаль    

01.13.24.250  Фісташка    

01.13.24.260  Каштан благородний (їстівний)    

01.13.24.270  Пекан    

01.13.24.290  Плоди культур горіхоплідних інших    

01.13.3  

Кава, чай, мате та какао-боби 

Ця категорія не включає:  

• прянощі (01.13.40)  

016a  

01.13.31  

Кава зелена 

Ця підкатегорія включає:  

• каву зелену в зернах несмажену без видалення кофеїну  

01611 0901.11 

01.13.31.000  Кава зелена    

01.13.32  

Чай необроблений 

Ця підкатегорія включає:  

• чай зелений (неферментований), чай чорний неферментований, ферментований 

та частково ферментований, чай у первинному пакуванні масою до 3 кг  

• лист чаю, матеріал чаю формувальний, насіння чаю  

01612 0902.20, .40 

01.13.32.100  Чай    

01.13.32.110  Лист чаю/ спеціального збору    

01.13.32.120  - першого сорту    

01.13.32.130  - другого сорту    

01.13.32.140  - згрубілий (облицювальний матеріал)    
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01.13.32.150  - грубий    

01.13.32.160  Матеріал чаю формувальний для кофеїну    

01.13.32.170  Насіння чаю    

01.13.32.180  Чай зелений та інші сорти    

01.13.33  Мате  01613 0903 

01.13.33.000  Мате    

01.13.34  

Какао-боби 

Ця підкатегорія включає:  

• какао-боби сирі чи смажені, цілі чи мелені  

01614 1801 

01.13.34.000  Какао-боби    

01.13.4  Прянощі  016b  

01.13.40  

Прянощі 

Ця підкатегорія включає:  

• овочеві продукти (листя, насіння, квіти, плоди і т. ін.), багаті ефірними оліями та 

ароматичними речовинами і які через їхній специфічний смак вживаються 

переважно як приправи цілими, меленими чи у вигляді порошку  

Ця підкатегорія не включає: 

• рослини зеленні (петрушку, кервель, естрагон і т. ін.) (01.12.13)  

• рослини пряні оброблені та паковані для продажу (15.87.20)  

01620.1 (0904 - 0910)ex 

01.13.40.100  Листя ароматичне    

01.13.40.110  Листя лавра благородного (сухе)    

01.13.40.130  Васильки    

01.13.40.140  Листя ароматичне інше    

01.13.40.200  Насіння ароматичне    

01.13.40.210  Аніс    

01.13.40.220  Коріандр    

01.13.40.230  Кмин    

01.13.40.240  Кріп    
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01.13.40.250  Яловець    

01.13.40.260  Насіння ароматичне інше    

01.13.40.300  Квіти ароматичні    

01.13.40.310  Кориця    

01.13.40.320  Квіти ароматичні інші    

01.13.40.400  Плоди ароматичні    

01.13.40.410  Гвоздика    

01.13.40.420  Перець    

01.13.40.430  Горіх мускатний    

01.13.40.440  Кардамон    

01.13.40.450  Ваніль    

01.13.40.460  Плоди ароматичні інші    

01.13.40.500  Прянощі необроблені інші    

01.2  Продукція тваринництва    

01.21  

Продукція розведення великої рогатої худоби 

Цей клас не включає: 

• гній (01.25.26)  

• продукцію забою худоби (15.11)  

• добрива тваринного походження (24.15.60)  

  

01.21.1  Худоба велика рогата  021a  

01.21.11  

Худоба велика рогата  

Ця підкатегорія включає:  

• корів, биків, бугаїв, буйволів, гаял, зебу, яків та ін. живу велику рогату худобу 

(свійську чи дику) незалежно від їхнього використання (розведення, відгодівлі, 

виведення порід, забій і т. ін.) 

Ця підкатегорія не включає: 

• молодняк великої рогатої худоби (01.21.12)  

02.111.1 
0102.10, 

.90.5 - .9 

01.21.11.100  Худоба велика рогата молочна    
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01.21.11.110  Худоба велика рогата молочна на відгодівлі    

01.21.11.120  Корови стада молочного    

01.21.11.130  Корови-годувальниці    

01.21.11.140  Бугаї стада молочного    

01.21.11.200  Худоба велика рогата м'ясна    

01.21.11.210  Корови стада м'ясного    

01.21.11.220  Бугаї стада м'ясного    

01.21.11.300  Воли робочі    

01.21.11.400  Худоба велика рогата інша    

01.21.11.410  Буйволи    

01.21.11.420  Яки    

01.21.12  

Молодняк 

Ця підкатегорія включає:  

• молодняк (до 8 місяців) великої рогатої худоби для відтворення стада чи забою  

02111.2 0102.90.05 - .4 

01.21.12.100  Молодняк худоби великої рогатої різного віку    

01.21.12.110  Нетелі/ худоби молочної    

01.21.12.120  - худоби м'ясної    

01.21.12.130  Бички/ худоби молочної    

01.21.12.140  - худоби м'ясної    

01.21.12.150  Телиці/ худоби молочної    

01.21.12.160  - худоби м'ясної    

01.21.2  Молоко великої рогатої худоби  029a  

01.21.20  

Молоко великої рогатої худоби 

Ця підкатегорія включає:  

• молоко корів стада молочного та м'ясного, молоко буйволиць, ячих і т. ін., сире 

чи первинне оброблене в межах господарства (ферми)  

Ця підкатегорія не включає:  

02910.1 0401.20ex 
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• молоко оброблене за межами господарства (15.51)  

01.21.20.100  Молоко/ корів стада молочного    

01.21.20.200  - корів стада м'ясного    

01.21.20.300  - буйволиць    

01.21.20.400  - ячих    

01.21.3  Сперма бугаїв  029b  

01.21.30  Сперма бугаїв  02990 0511.10 

01.21.30.000  Сперма бугаїв    

01.22  

Продукція розведення овець, кіз, коней 

Цей клас не включає: 

• продукцію забою худоби (15.11)  

  

01.22.1  вівці, кози, коні  021b  

01.22.11  

Вівці  

Ця підкатегорія включає: 

• овець для відтворення поголів'я, одержання вовни, молока чи м'яса 

Ця підкатегорія включає також: 

• сперму баранів  

02112.1 0104.10 

01.22.11.100  Вівці/ тонкорунні    

01.22.11.200  - напівтонкорунні    

01.22.11.300  - напівгрубововні    

01.22.11.400  - грубововні    

01.22.11.500  - каракульські та смушкові    

01.22.11.600  - інші    

01.22.11.700  Сперма баранів    

01.22.12  

Кози 

Ця підкатегорія включає:  

• кіз для відтворення поголів'я, одержання вовни, молока чи м'яса 

Ця підкатегорія включає також: 

02112.2 0104.20 
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• сперму козлів  

01.22.12.100  Кози    

01.22.12.200  Сперма козлів    

01.22.13  

Коні 

Ця підкатегорія включає: 

• жеребців, кобил племінних, коней і т. ін. (включаючи молодняк) для одержання 

м'яса, відтворення поголів'я, скачок чи верхової їзди, як тяглову силу та ін.  

Ця підкатегорія включає також: 

• поні, віслюків, мулів, лошаків і т. ін. 

• молоко кобил сире чи первинно оброблене в межах господарства (ферми) 

• сперму жеребців  

Ця підкатегорія не включає: 

• зебр та їхні помісі (01.25.10)  

02113 0101 

01.22.13.100  Коні/ робочі різного віку    

01.22.13.200  - племінні    

01.22.13.300  - інші    

01.22.13.400  Віслюки    

01.22.13.500  Мули    

01.22.13.600  Лошаки    

01.22.13.700  Молоко кобил    

01.22.13.800  Сперма жеребців    

01.22.2  

Молоко кіз та овець 

Ця категорія включає: 

• молоко кіз та овець сире чи первинно оброблене в межах господарства (ферми)  

029c  

01.22.21  Молоко овець  02910.2 0401.20ex 

01.22.21.000  Молоко овець    

01.22.22  Молоко кіз  02910.3 0401.20ex 

01.22.22.000  Молоко кіз    
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01.22.3  

Вовна та волос тварин 

Ця категорія не включає: 

• шкури тварин (15.11)  

029d  

01.22.31  

Вовна стрижена 

Ця підкатегорія включає: 

• вовну овечу та ягнячу, яка одержана під час стриження тварин або зі шкур 

мертвих тварин, не піддану чесанню чи гребенечесанню 

• вовну немиту чи неочищену, яка просочена вовняним жиром та жирними 

речовинами 

• вовну стрижену, миту до стриження  

Ця підкатегорія включає також: 

• вовну стрижену, немиту у вигляді руна  

Ця підкатегорія не включає: 

• вовну знімну (17.10.20)  

Примітка. Руно має більше чи менше форму контуру шкури  

02961 5101.11 

01.22.31.100  Вовна стрижена овеча/    

01.22.31.110  - тонка    

01.22.31.120  - напівтонка    

01.22.31.130  - напівгруба    

01.22.31.140  - груба (крім каракульських та смушкових порід)    

01.22.31.150  - груба каракульських та смушкових порід    

01.22.32  

Волос тварин 

Ця підкатегорія включає: 

• волос кінський та волос великої рогатої худоби необроблений, знежирений чи 

знебарвлений 

• тонкий волос тварин (лами, верблюда, яка, ангорської кози (мохер), тібетської, 

кашмірської та подібних порід кіз, кроликів, зайців, нутрії, ондатри, бобрів і т. ін.), 

не підданий чесанню чи гребенечесанню 

• грубий волос тварин (волос з боків коней чи биків, волос кіз звичайних, собак, 

мавп, видри і т. ін.) 

• волос, зібраний в період линяння тварин, не підданий чесанню чи 

02963 0503, 5102 
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гребенечесанню  

Ця підкатегорія не включає: 

• щетину свиней (15.11.40)  

01.22.32.100  Волос-линяння/ великої рогатої худоби    

01.22.32.200  - тварин інших    

01.22.32.300  Вовна кіз/    

01.22.32.310  - пухових    

01.22.32.320  - молочних    

01.22.32.330  - вовних    

01.22.32.340  - грубововних    

01.22.32.400  Волос верблюжий    

01.22.32.500  Волос інших тварин    

01.22.32.600  Волос-сирець/ тонкий та грубий    

01.22.32.610  - великої рогатої худоби тонкий    

01.22.32.620  - кінський    

01.22.32.690  - інший    

01.23  Продукція розведення свиней    

01.23.1  Свині  021c  

01.23.10  

Свині 

Ця підкатегорія включає також: 

• сперму кнурів  

Ця підкатегорія не включає: 

• гній необроблений (01.25.26) 

• продукцію забою худоби (15.11)  

02121 0103 

01.23.10.100  Свині    

01.23.10.200  Сперма кнурів    

01.24  Продукція птахівництва   
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Цей клас не включає: 

• послід необроблений (01.25.26) 

• продукцію забою свійської птиці (15.12)  

01.24.1  Птиця свійська  021d  

01.24.10  

Птиця свійська 

Ця підкатегорія включає: 

• птицю свійську (включаючи курчат), яку розводять для одержання м'яса, яєць, 

печінки, пір'я чи пуху  

Ця підкатегорія не включає: 

• птицю дику (куріпок, фазанів, голубів, диких качок, гусей і т. ін.), навіть якщо їх 

розводять і забивають для тих же цілей, що й свійську птицю (01.25.10)  

Примітка. Під птицею свійською розуміють виключно такі види: кури, гуси, 

качки, індики, цесарки, перепілки  

02122 0105 

01.24.10.100  Кури/    

01.24.10.110  - порід яєчних стада батьківського відтворювального    

01.24.10.120  - порід яєчних стада промислового    

01.24.10.130  - порід м'ясних та м'ясо-яєчних    

01.24.10.200  Курчата    

01.24.10.300  Птиця свійська інша    

01.24.10.310  Качки    

01.24.10.320  Гуси    

01.24.10.330  Індики    

01.24.10.340  Цесарки    

01.24.10.350  Перепілки    

01.24.2  яйця птиць  029e  

01.24.20  

Яйця птиць 

Ця підкатегорія включає: 

• яйця свіжі (включаючи призначені для виведення курчат), консервовані чи 

варені в шкаралупі свійської та інших видів птиці  

02920 0407 
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01.24.20.100  Яйця кур/    

01.24.20.110  - стада батьківського відтворювального    

01.24.20.120  - яєчних стада промислового    

01.24.20.130  - дієтичні    

01.24.20.200  Яйця/ качок    

01.24.20.300  - гусей    

01.24.20.400  - індичок    

01.24.20.500  - цесарок    

01.24.20.600  - перепілок    

01.24.20.700  - птиці іншої    

01.25  Продукція розведення інших тварин    

01.25.1  Тварини інші  021e  

01.25.10  

Тварини інші 

Ця підкатегорія включає: 

• кролів, дичину та дику птицю, яку розводять, тварин хутрових, тварин домашніх 

та лабораторних 

• оленів, верблюдів і т. ін. 

• кішок та собак 

• левів, тигрів, ведмедів, слонів, зебр, мавп і т. ін. 

• голубів, папуг, бджіл, шовковичного шовкопряда, черв'яка червоного 

каліфорнійського, рептилій, крокодилів, черепах і т. ін.  

Ця підкатегорія включає також: 

• молоко верблюдиць та інших тварин 

• сперму інших тварин  

Ця підкатегорія не включає: 

• равликів та жаб (01.25.22) 

• риб та водяних безхребетних (05.00)  

02129 0106 

01.25.10.100  Олені    

01.25.10.110  Олені плямисті    
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01.25.10.120  Морали    

01.25.10.130  Верблюди    

01.25.10.200  Тварини хутрові    

01.25.10.210  Кролі    

01.25.10.300  Голуби    

01.25.10.400  Бджоли    

01.25.10.410  Родина бджіл    

01.25.10.420  Матка бджолина    

01.25.10.430  Бджоли-пакети (рій)    

01.25.10.500  Шовкопряд шовковичний    

01.25.10.600  Черв'як червоний каліфорнійський та вермікультури інші    

01.25.10.700  Тварини лабораторні    

01.25.10.900  Тварини н.в.і.у.    

01.25.2  

Продукція тварин інша 

Ця категорія включає: 

• мед натуральний, равликів, лапки жаб'ячі, кокони шовкопрядів, віск комах та 

спермацет, віск бджолиний, біогумус та ін.  

029f  

01.25.21  

Мед натуральний 

Ця підкатегорія включає також: 

• молочко маточне бджолине  
Ця підкатегорія не включає: 

• мед штучний, суміші натурального й штучного меду (17.62.21)  

02930 0409 

01.25.21.100  Мед натуральний    

01.25.21.200  Молочко маточне бджолине    

01.25.22  

Равлики та жаби 

Ця підкатегорія включає: 

• жаб, лапки жаб'ячі та равликів їстівних (живі, свіжі, охолоджені, заморожені, 

сушені, солені чи в соляному розчині)  

02940 0208.20, 0307.60 
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Ця підкатегорія не включає: 

• устриць (05.00.22)  

01.25.22.100  Лапки жаб'ячі    

01.25.22.200  Равлики (крім морських)    

01.25.23  

Продукти тваринного походження їстівні н.в.і.у. 

Ця підкатегорія включає: 

• продукти тваринного походження н.в.і.у., придатні для вживання в їжу 

людиною: яйця черепах, гнізда салангові (гнізда ластівок) та ін.  

02950 0410 

01.25.23.000  Продукти тваринного походження їстівні н.в.і.у.    

01.25.24  

Кокони шовкопряда, придатні для намотування  

Ця підкатегорія не включає: 

шовк-сирець (17.70.20)  

02964 5001 

01.25.24.100  Кокони шовкопряда/    

01.25.24.110  - племінні    

01.25.24.120  - гібридні    

01.25.25  

Продукти виділень тварин 

Ця підкатегорія включає: 

• віск бджолиний та інших комах, спермацет і т. ін. 

Ця підкатегорія включає також: 

• біогумус, гній тварин та послід птиці домашньої необроблені  

Ця підкатегорія не включає: 

• амбру, мускус та продукти виділень фармацевтичного застосування (24.41.60)  

02980 1521.90 

01.25.25.100  Віск/ бджолиний    

01.25.25.200  - інших комах    

01.25.25.300  Спермацет    

01.25.25.400  Біогумус    

01.25.25.500  Гній тварин необроблений    

01.25.25.600  Послід птиці домашньої необроблений    
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01.25.3  

Шкури тварин 

Ця категорія включає: 

• шкури (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини) сирі, невичинені, парні 

чи консервовані тварин розведених, відловлених чи відстріляних  

Ця категорія не включає: 

• шкури великої рогатої худоби та тварин родини конячих (15.11.22) 

• шкури овець та кіз (15.11.23)  

029g  

01.25.31  

Шкури тварин хутрових 

Ця підкатегорія включає: 

• шкурки хутрові норки, бобра, видри, соболя, ондатри, лисиці, песця, шиншили і 

т. ін.  

Ця підкатегорія включає також: 

• шкури тварин родини котячих: гепарда, рисі, пантери, ягуара і т. ін.  

Ця підкатегорія не включає: 

• шкурки кролів, зайців та ягнят (смушки) (01.25.32)  

02972 4301.10, .40 - .90 

01.25.31.100  Шкури/ норок    

01.25.31.200  - бобрів    

01.25.31.300  - ондатр    

01.25.31.400  - лисиць    

01.25.31.500  - нутрій    

01.25.31.600  - соболів чорних    

01.25.31.700  - тюленів    

01.25.31.800  - тварин родини котячих    

01.25.31.900  - тварин хутрових інших    

01.25.32  

Шкурки кролів та ягнят 

Ця підкатегорія включає також: 

• шкурки зайців  

Примітка. Ця підкатегорія включає шкурки ягнят (смушки) таких порід: 

астраханської, курдючної, каракульської, персидської та аналогічних порід, а 

також ягнят індійської, китайської, монгольської чи тибетської порід  

02973 4301.20, .30 
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01.25.32.100  Шкурки/ кролів    

01.25.32.200  - зайців    

01.25.32.300  Каракуль чистопородний, невичинений (у т. ч. каракульча)    

01.25.32.400  Смушки невичинені    

01.25.33  

Шкури тварин інших 

Ця підкатегорія включає: 

• шкури оленів, свиней, собак та інших тварин свійських чи диких 

• шкури рептилій  

Ця підкатегорія не включає: 

• пір'я та пух (15.12.20) 

• шкури дублені чи вичинені (19.10)  

02974 4103.20, .90 

01.25.33.100  Шкури/ рептилій    

01.25.33.200  - оленів    

01.25.33.300  - собак    

01.25.33.400  - свиней    

01.25.33.900  - тварин інших    

01.3  Продукція змішаного сільського господарства    

01.30  Продукція змішаного сільського господарства    

01.30.0  Продукція змішаного сільського господарства    

01.30.00  

Продукція змішаного сільського господарства 

Примітка. Ця підкатегорія не має характерних видів продукції. Продукцію 

змішаного сільського господарства класифіковано в групах 01.1 та 01.2.  

  

01.30.00.000  Продукція змішаного сільського господарства    

01.4  Послуги в сільському господарстві    

01.41  Послуги в рослинництві    

01.41.1  Послуги в рослинництві  881a  

01.41.11  
Послуги в рослинництві 

Ця підкатегорія включає: 
88110.1  
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• послуги з підготовлення грунтів, оброблення ланів та насіння 

• послуги з садіння, захисту від хвороб та шкідників сільськогосподарських 

культур 

• обрізання плодових дерев та винограду 

• послуги зі збирання урожаю та послуги, пов'язані зі збиральними роботами та 

підговленням продукції до збуту (очищення, сортування, сушіння, охолодження, 

пакування і т. ін.) 

• експлуатацію іригаційних систем 

• послуги з авіаційно-хімічних робіт 

• надання сільськогосподарських машин разом з обслуговуючим персоналом 

• інші послуги в рослинництві  

01.41.11.100  
Послуги з/ підготовки грунтів, захисту та оброблення сільськогосподарських 

культур  
  

01.41.11.200  - обрізання плодових дерев та винограду    

01.41.11.300  - збирання урожаю та підготовлення сільськогосподарської продукції    

01.41.11.400  - експлуатації іригаційних систем    

01.41.11.500  - надання сільськогосподарських машин разом з обслуговуючим персоналом    

01.41.11.600  - оброблення отрутохімікатами садів, ягідників, виноградників    

01.41.11.900  - інші    

01.41.12  

Послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями  

Ця підкатегорія включає: 

• облаштування газонів (у т. ч. спортивних, декоративних чи ігрових), парків, 

кладовищ та догляд за ними 

• послуги з пейзажного планування та дизайнерські роботи, пов'язані з садінням 

дерев та доглядом за ними 

• підрізання дерев, обрізання декоративних рослин та огорож з них та ін.  

88110.2  

01.41.12.200  
Послуги з/ пейзажного планування та дизайнерських робіт з садіння рослин, 

дерев та кущів  
  

01.41.12.300  - підрізання газонів та догляду за декоративними рослинами    

01.41.12.900  - садіння та догляду за декоративними насадженнями, інші    
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01.42  Послуги в тваринництві    

01.42.1  Послуги в тваринництві  881b  

01.42.10  

Послуги в тваринництві 

Ця підкатегорія включає: 

• послуги зі штучного запліднення, кастрації тварин, стриження овець, догляду за 

худобою, сортування яєць, очищення та дезінфікування тваринницьких 

приміщень і т. ін.  

Ця підкатегорія не включає: 

• послуги ветеринарні (85.20.12) 

• послуги з догляду та дресирування домашніх тварин (93.05.10) 

• послуги зі змагань тварин (92.62.13) 

• послуги кінно-спортивних центрів та манежів (92.72.12)  

88120  

01.42.10.000  Послуги в тваринництві    

01.5  Послуги в мисливстві    

01.50  Послуги в мисливстві    

01.50.1  Послуги в мисливстві  881c  

01.50.10  

Послуги в мисливстві 

Ця підкатегорія включає: 

• послуги з розведення та селекції дичини 

• послуги з добування диких звірів і птахів для хутра, м'яса, шкіри, пуху і т. ін. 

• послуги з ловіння тварин і т. ін.  

Ця підкатегорія не включає: 

• послуги ветеринарні (85.20.12) 

• послуги з мисливства як спортивні послуги чи розваги (92.62)  

88130  

01.50.10.100  Послуги з/ розведення та селекції дичини    

01.50.10.200  - добування диких звірів і птахів    

01.50.10.300  - ловіння тварин    

01.50.10.900  - інші    
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Додаток № 3.  Видатки на сільське господарство, згідно Закону України “Про державний бюджет України на 2011 рік” 

 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

з них з них 

Код 

програм

ної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

державн

ого 

бюджет

у 

Код 

фун

кціо

наль

ної 

клас

ифік

ації 

вида

тків 

та 

кред

итув

ання 

дер

жав

ного 

бюд

жету 

Найменування 

показників  

згідно з 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

державного бюджету 

Всього 

видатки 

споживан

ня 

опла

та 

прац

і 

комун

альні 

послу

ги та 

енерго

носії 

видат

ки 

розви

тку 

Всьог

о 

видатк

и 

спожив

ання 

опла

та 

прац

і 

комун

альні 

послу

ги та 

енерго

носії 

видатк

и 

розвитк

у 

Разом 

2800000   

Міністерство аграрної 
політики та 

продовольства України 

5 241 875,0 3 601 744,8 
1 173 

053,9 

25 

278,1 

1 640 

130,2 

4 961 

654,9 

1 858 

217,2 

304 

359,3 

52 

717,5 

3 103 

437,7 

10 203 

529,9 

2801000   
Апарат Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України 

3 069 034,0 1 489 565,8 
45 

756,0 
4 406,0 

1 579 

468,2 

3 624 

306,4 
812 641,0 

2 

607,8 
840,4 

2 811 

665,4 
6 693 340,4 

2801010 0421 

Загальне керівництво та 

управління у сфері 
агропромислового 

комплексу 

35 069,8 35 069,8 
21 

100,7 
1 949,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 069,8 
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2801020 0421 

Розробка та впровадження 

комплексної 

інформаційної системи 

Міністерства аграрної 

політики та продовольства 

України 

79 000,0 0,0 0,0 0,0 79 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 000,0 

2801040 0421 

Часткове відшкодування 

суб'єктам господарювання 

вартості будівництва та 

реконструкції 

тваринницьких ферм і 

комплексів та підприємств 

з виробництва 
комбікормів 

500 000,0 0,0 0,0 0,0 
500 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 

2801050 0482 

Прикладні наукові та 

науково-технічні 

розробки, виконання робіт 

за державними цільовими 

програмами і державним 

замовленням у сфері 

розвитку 

агропромислового 

комплексу, фінансова 

підтримка підготовки 

наукових кадрів 

12 998,3 0,0 0,0 0,0 12 998,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 998,3 

2801060 0482 

Наукові розробки у сфері 

стандартизації та 

сертифікації 

сільськогосподарської 

продукції 

6 576,9 0,0 0,0 0,0 6 576,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 576,9 

2801070 0960 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 

працівників 

агропромислового 

комплексу 

9 024,0 9 024,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 024,0 

2801080 0941 

Підготовка кадрів для 

агропромислового 

комплексу вищими 

навчальними закладами І і 
ІІ рівнів акредитації 

689 285,5 689 285,5 0,0 0,0 0,0 
154 

876,3 
147 276,3 0,0 0,0 7 600,0 844 161,8 
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2801100 0942 

Підготовка кадрів для 

агропромислового 

комплексу вищими 

навчальними закладами ІІІ 

і ІV рівнів акредитації 

697 558,9 697 558,9 0,0 0,0 0,0 
516 

504,6 
427 704,6 0,0 0,0 88 800,0 1 214 063,5 

2801110 0990 

Методичне забезпечення 

діяльності аграрних 

навчальних закладів 

5 843,0 5 843,0 
3 

784,0 
611,5 0,0 11 642,6 11 542,6 527,6 196,0 100,0 17 485,6 

2801130 0930 

Підготовка, 

перепідготовка  та 

підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів 

агропромислового 

комплексу 

9 684,5 9 684,5 0,0 0,0 0,0 814,0 814,0 0,0 0,0 0,0 10 498,5 

2801140 0950 

Підвищення кваліфікації 

кадрів агропромислового 

комплексу закладами 

післядипломної освіти 

7 946,0 7 946,0 
4 

944,3 
555,2 0,0 4 211,0 3 911,0 

1 

340,2 
563,0 300,0 12 157,0 

2801150 0421 

Державна підтримка 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів 

5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 

2801170 0421 

Фінансування заходів по 

захисту, відтворенню та 

підвищенню родючості 

ґрунтів 

5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 

2801190 0421 

Селекція в тваринництві 

та птахівництві на 

підприємствах 

агропромислового 

комплексу 

75 200,0 0,0 0,0 0,0 75 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 200,0 

2801200 0421 

Заходи по боротьбі з 

шкідниками та хворобами 

сільськогосподарських 

рослин 

902,5 0,0 0,0 0,0 902,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 902,5 

2801210 0421 

Бюджетна тваринницька 

дотація та державна 

підтримка виробництва 
продукції рослинництва 

100 000,0 0,0 0,0 0,0 
100 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 

2801220 0421 Селекція в рослинництві  30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 
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2801240 0421 

Здійснення фінансової 

підтримки підприємств 

агропромислового 

комплексу через механізм 

здешевлення кредитів 

531 416,5 0,0 0,0 0,0 
531 

416,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 531 416,5 

2801250 0421 

Витрати Аграрного фонду 

пов'язані з комплексом 

заходів із  зберігання, 

перевезення, переробки та 

експортом об'єктів 

державного цінового 

регулювання державного 

інтервенційного фонду 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
220 

000,0 
220 000,0 0,0 0,0 0,0 220 000,0 

2801260 0422 

Заходи з охорони і 
захисту, раціонального 

використання лісів, 

наданих в постійне 

користування 

агропромисловим 

підприємствам 

17 757,5 0,0 0,0 0,0 17 757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 757,5 

2801270 0421 

Державна підтримка 

сільськогосподарської 

дорадчої служби 

2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

2801290 0421 

Проведення державних 

виставкових заходів у 

сфері агропромислового 

комплексу 

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 

2801300 0620 

Реформування та розвиток 

комунального 

господарства у сільській 

місцевості 

7 761,5 0,0 0,0 0,0 7 761,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 761,5 

2801310 0421 

Організація і регулювання 

діяльності установ в 

системі агропромислового 

комплексу 

9 978,9 9 978,9 
7 

025,5 
156,7 0,0 1 741,4 1 392,5 740,0 81,4 348,9 11 720,3 

2801320 0482 

Дослідження і 

експериментальні 
розробки в системі 

агропромислового 

комплексу 

85 855,0 0,0 0,0 0,0 85 855,0 24 516,5 0,0 0,0 0,0 24 516,5 110 371,5 
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2801330 0421 

Створення і забезпечення 

резервного запасу 

сортового та гібридного 

насіння 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 

2801340 0421 

Запобігання 

розповсюдженню 

збудників інфекційних 

хвороб тварин 

20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 

2801350 0421 

Закладення молодих садів, 

виноградників та 

ягідників і нагляд за ними 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
556 

750,0 
0,0 0,0 0,0 556 750,0 556 750,0 

2801430 0421 

Часткова компенсація 

вартості складної 

сільськогосподарської 

техніки вітчизняного 

виробництва 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 

2801500 0810 

Державна підтримка 
Всеукраїнського 

фізкультурно-спортивного 

товариства "Колос" на 

організацію та проведення 

роботи з розвитку 

фізичної культури і 

спорту серед сільського 

населення 

8 775,7 8 775,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 775,7 

2801510 0421 
Державна підтримка 

розвитку хмелярства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 250,0 0,0 0,0 0,0 98 250,0 98 250,0 

2801520 0421 

Фінансова підтримка 

створення оптових ринків 

сільськогосподарської 

продукції 

10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 

2801540 0421 
Державна підтримка 

галузі тваринництва 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 030 

000,0 
0,0 0,0 0,0 2 030 000,0 2 030 000,0 

2801570 0421 
Забезпечення діяльності 

Аграрного фонду 
14 399,5 14 399,5 

8 

901,5 
1 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 399,5 

2801590 0421 

Часткове відшкодування 

вартості будівництва 

нових тепличних 

комплексів 

50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 
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2801800 0513 

Заходи з ліквідації 

наслідків затоплення 

шахти № 9 та аварійного 

ствола шахти № 8 

Солотвинського 

солерудника Тячівського 

району Закарпатської 

області 

30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 

2802000   

Державна ветеринарна 

та фітосанітарна 

служба України 

961 338,3 958 181,7 
617 

799,3 

10 

917,4 
3 156,6 

800 

334,1 
670 997,4 

254 

912,3 

31 

308,1 
129 336,7 1 761 672,4 

2802010 0421 

Керівництво та управління 

у сфері ветеринарної 

медицини та 
фітосанітарної служби 

України 

123 738,0 123 738,0 
86 

833,8 
2 637,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123 738,0 

2802020 0421 

Протиепізоотичні заходи 

та участь у Міжнародному 

епізоотичному бюро 

102 550,2 100 283,6 
5 

954,1 
81,2 2 266,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102 550,2 

2802030 0421 

Організація і регулювання 

діяльності установ в 

системі ветеринарної 

медицини 

635 434,1 635 434,1 
454 

960,4 
6 275,0 0,0 

555 

000,0 
474 878,3 

179 

474,7 
25 638,4 80 121,7 1 190 434,1 

2802040 0421 

Організація і регулювання 

діяльності установ 

агропромислового 

комплексу з карантину 

рослин 

60 038,2 60 038,2 
43 

336,0 
350,0 0,0 

143 

790,7 
101 312,1 

41 

010,3 
3 830,5 42 478,6 203 828,9 

2802050 0421 

Організація і регулювання 

діяльності установ в 

системі охорони прав на 

сорти рослин 

39 477,7 38 587,7 
26 

715,0 
1 574,1 890,0 

101 

543,4 
94 807,0 

34 

427,3 
1 839,2 6 736,4 141 021,1 

2802080 0421 

Участь у міжнародному 

союзі по охороні нових 

сортів рослин (УПОВ) 

100,1 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,1 

2803000   

Державне агентство 

земельних ресурсів 

України 

383 639,3 369 824,0 
269 

521,9 
641,9 

13 

815,3 

130 

520,6 
42 500,7 

4 

653,5 

10 

120,5 
88 019,9 514 159,9 

2803010 0421 
Керівництво та управління 

у сфері земельних 
368 220,4 368 220,4 

269 

521,9 
641,9 0,0 40 000,0 34 816,1 0,0 10 000,0 5 183,9 408 220,4 
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ресурсів 

2803020 0950 

Підвищення кваліфікації 

працівників Державного 

агентства земельних 

ресурсів 

123,1 123,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,1 

2803030 0421 
Проведення земельної 
реформи 

12 010,7 0,0 0,0 0,0 12 010,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 010,7 

2803040 0511 

Збереження, відтворення 

та забезпечення 

раціонального 

використання земельних 

ресурсів 

1 404,6 0,0 0,0 0,0 1 404,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 404,6 

2803600 0421 

Видача державних актів 

на право приватної 
власності на землю в 

сільській місцевості  

1 880,5 1 480,5 0,0 0,0 400,0 90 520,6 7 684,6 
4 

653,5 
120,5 82 836,0 92 401,1 

2804000   

Державне агентство 

рибного господарства 

України 

186 545,6 165 903,6 
82 

968,8 
5 522,0 

20 

642,0 

32 

928,1 
29 433,1 0,0 0,0 3 495,0 219 473,7 

2804010 0423 

Керівництво та управління 

у сфері рибного 

господарства 

7 149,4 7 149,4 
4 

857,0 
196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 149,4 

2804020 0423 

Організація діяльності 

органів рибоохорони та 

рибовідтворювальних 

комплексів 

116 288,9 116 288,9 
78 

111,8 
5 325,2 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 116 418,9 

2804030 0482 

Прикладні наукові та 

науково-технічні 

розробки, виконання робіт 
за державними цільовими 

програмами і державним 

замовленням у сфері 

рибного господарства 

3 542,0 0,0 0,0 0,0 3 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 542,0 

2804040 0941 

Підготовка кадрів для 

сфери рибного 

господарства вищими 

навчальними закладами І і 

ІІ рівнів акредитації 

23 056,1 23 056,1 0,0 0,0 0,0 10 412,3 9 417,3 0,0 0,0 995,0 33 468,4 
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2804050 0942 

Підготовка кадрів для 

сфери рибного 

господарства вищими 

навчальними закладами ІІІ 

і ІV рівнів акредитації 

19 409,2 19 409,2 0,0 0,0 0,0 20 319,4 17 819,4 0,0 0,0 2 500,0 39 728,6 

2804070 0423 

Відтворення водних 

живих ресурсів у 

внутрішніх водоймах та 

Азово-Чорноморському 

басейні 

6 600,0 0,0 0,0 0,0 6 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 600,0 

2804080 0423 
Селекція у рибному 

господарстві 
10 500,0 0,0 0,0 0,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 500,0 

2804090 0423 

Міжнародна діяльність у 

галузі рибного  

господарства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 066,4 2 066,4 0,0 0,0 0,0 2 066,4 

2807000   

Державна інспекція 

сільського господарства 

України 

218 367,7 218 367,7 
154 

913,8 
3 626,4 0,0 

164 

625,7 
120 492,3 

40 

249,2 

10 

003,5 
44 133,4 382 993,4 

2807010 0421 

Здійснення державного 

контролю у галузі 

сільського господарства 

2 001,6 2 001,6 
1 

255,2 
140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 001,6 

2807020 0421 

Організація та 

регулювання діяльності 
установ в системі 

Державної інспекції 

сільського господарства 

України 

216 366,1 216 366,1 
153 

658,6 
3 486,4 0,0 

164 

625,7 
120 492,3 

40 

249,2 
10 003,5 44 133,4 380 991,8 

2809000   

Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування  

422 950,1 399 902,0 
2 

094,1 
164,4 

23 

048,1 

208 

940,0 
182 152,7 

1 

936,5 
445,0 26 787,3 631 890,1 

2809020 0140 

Фундаментальні 

дослідження 

Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування у 

сфері 
сільськогосподарських 

наук 

2 887,8 0,0 0,0 0,0 2 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 887,8 
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2809030 0482 

Прикладні розробки 

Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування у 

сфері 

сільськогосподарських 

наук 

20 160,3 0,0 0,0 0,0 20 160,3 4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 24 660,3 

2809040 0941 

Підготовка кадрів для 

агропромислового 

комплексу вищими 

навчальними закладами І і 

ІІ рівнів акредитації 

Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування 

84 555,0 84 555,0 0,0 0,0 0,0 27 080,0 23 618,2 0,0 0,0 3 461,8 111 635,0 

2809050 0942 

Підготовка кадрів для 

агропромислового 

комплексу вищими 

навчальними закладами III 

і IV рівнів акредитації 

Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування  

306 222,0 306 222,0 0,0 0,0 0,0 
169 

700,0 
152 163,6 0,0 0,0 17 536,4 475 922,0 

2809060 0950 

Підвищення кваліфікації 

кадрів Інститутом 

післядипломної освіти 

керівників і спеціалістів 

агропромислового 

комплексу Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування 

3 027,0 3 027,0 
2 

094,1 
164,4 0,0 5 000,0 3 760,9 

1 

936,5 
445,0 1 239,1 8 027,0 

2809070 0482 

Фінансова підтримка 

Української лабораторії 
якості і безпеки продукції 

агропромислового 

комплексу 

6 098,0 6 098,0 0,0 0,0 0,0 2 660,0 2 610,0 0,0 0,0 50,0 8 758,0 

Джерело: Закон України 23 грудня 2010 року № 2857-VI “Про Державний бюджет України на 2011 рік”  
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