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Прес-реліз
«Завищені тарифи на послуги ветеринарного контролю на кордоні: загроза бізнес-клімату та
конкурентоспроможності України»
9 березня 2016 року набрав чинності Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №181. З того часу нові тарифи за послуги ветеринарно-санітарного
контролю по деяких позиціях зросли більш ніж у 10 разів. Це суттєво позначилось на бізнесі
компаній-імпортерів та експортерів, зокрема, порушило їх фінансову стратегію та негативно
вплинуло на показники операційної діяльності. Крім того, ці тарифи почали застосовуватися
також до товарів, які раніше не підпадали під ветеринарно-санітарний контроль (зокрема, до
продуктів рослинного походження та кондитерських виробів).
На думку бізнес-спільноти, підвищення тарифів повинно було бути поступовим та
економічно обгрунтованим, а також плануватись заздалегідь (як мінімум, за шість місяців до
початку нового фінансового року). Натомість виробники неочікувано отримали завищені
тарифи, якими держава по суті переклала функції фінансування Компетентного органу
(Держпродспоживслужби) на операторів ринку.
Фактично встановлено неофіційний «податок» на бізнес, який надходить на рахунки
окремих державних установ і потім розподіляється непублічно та непрозоро. Така ситуація
стимулює ці державні установи збільшувати кількість перевірок чи інспектувань об’єктів
контролю з метою збільшення надходжень коштів на свої рахунки.
Необхідно зазначити, що ці ж нові тарифи застосовуються також і до компанійекспортерів, що створює ще один додатковий бар’єр для виходу українських товарів на
зовнішні ринки. І це у той час, коли наша держава та Уряд активно шукають нові ринки для
збуту вітчизняної продукції та заявляють про всебічну підтримку експорту.
До того ж, нові тарифи вже негативно позначаються на гаманцях споживачів харчових
продуктів, хоча бізнес не зацікавлений у підвищенні цін.
За таких умов надалі ця ситуація матиме дуже несприятливі наслідки для ведення
бізнесу в Україні, погіршить інвестиційну привабливість нашої держави, наповнення
державного бюджету та призведе до подальшого зростання цін на продукти харчування.
Компанії-члени ЕВА як відповідальна бізнес-спільнота усвідомлюють важливість
забезпечення харчової безпеки України та готові сплачувати за відповідні послуги згідно з
прозорими, передбачуваними та економічно обгрунтованими тарифами, як це відбувається у
країнах ЄС.
Виходячи з цього, ми закликаємо відповідні органи виконавчої влади, в чиїй компетенції
знаходиться це питання, до скасування Наказу №18 і сподіваємося на вирішення цієї проблеми
у найближчому майбутньому.
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Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96» №18 від 26 січня 2016 року.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує близько 900 європейських,
міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною
організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999
році. Ініціатором її створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці
європейського бізнесу в Україні та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до
уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський Союз, основною метою
діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади
в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих
іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua

