
Відповідно до умов ПВЗВТ між Україною та ЄС з 
1 січня 2016 року ставка ввізного мита для біль-
шої частини позиції Групи 11 була зменшена до 
0%. Частина товарних позицій підпадають під 
дію безмитних тарифних квот  – це, зокрема, 
пшеничне, кукурудзяне, ячмінне борошно та 
гранули, крупи та оброблене зерно  з інших зер-
нових, солод та пшенична клейковина, крох-
маль. Перелік тарифних квот ЄС в рамках 
ПВЗВТ, а також ставок увізного мита поза 
межами квот : www.goo.gl/3W58FN.

www.bit.ly/eur_eu_1.

Адміністрування тарифних квот для експорту в 
держави-члени ЄС здійснюється за двома 
принципами: "перший прийшов – перший 
обслуговується" та через систему імпортних 
ліцензій. Інформація про поточні залишки 
тарифних квот ЄС: www.goo.gl/vZ7rCo. Безмит-
ні тарифні квоти не означають заборони на 
експорт, але при перевищенні обсягу квот 
застосовуються ставки увізних мит ЄС 
(www.goo.gl/3W58FN). Крім того, восени 2017р. 
очікується введення додаткових безмитних 
квот для окремих позицій Групи 11 терміном на 
3 роки в рамках тимчасових додаткових торго-
вельних преференцій ЄС для України 
(www.bit.ly/temp_pref).
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Частка України
у фізичних 
поставках до ЄС,%

Україна значно наростила поставки продуктів 
переробки зернових на ринок ЄС протягом 
останніх п’яти років. Зокрема, фізичні обсяги 
експорту Групи 11 до ЄС зросли більше ніж у 
три рази  -  з 9,4 тис. т. у 2012 р. до 31,4 тис. т у 
2016 р. Значним попитом в ЄС користуються 
оброблене зерно з інших зернових культур, 
солод, крохмалі, крупи, борошно. У 2016 р. 
найбільш значне зростання продемонстрував 
експорт необсмаженого  солоду, пшеничного 
борошна, крохмалю, обробленого зерна з 
вівса. Основні споживачі української борош-
номельної та круп’яної продукцї  - Німеччина, 
Польща, Бельгія, Нідерланди, Чехія. 

Г

розмір квоти на крупи та оброблене зерно 
(ячмінна крупа, пластівці та ін.) становив 6,3 тис. т, 
тоді як фактичний обсяг експорту цих товарів 
досяг 17,2 тис. т. У той же час, квота на крохмаль 
була використана всього на 18% у 2016 р.

Загальні 
поставки до 
ЄС, тис. т

Поставки 
з України,
млн. €/тис. т



Матеріал підготовлено Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України за кошти 
проекту ЄС “Підтримка та впровадження Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС”. Висловлюємо подяку Держпродспоживслужбі, 
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