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Шановний Андрію Володимировичу! 

 

Сільськогосподарські виробники, що займаються виробництвом льону та 

створюють додаткові робочі місця і вносять свій вклад у зростання ВВП та 

експортного потенціалу України, висловлюють Вам свою повагу та 

повідомляють.  

1 травня 2016 року у Верховній Раді України було зареєстровано 

законопроект №4737 про внесення змін до Закону України «Про ставки 

вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» щодо 

скасування вивізного (експортного) мита на насіння льону, подрібненого або не 

подрібненого, та рижію. Виробники льону закликають Верховну Раду 

підтримати даний законопроект, що дозволить збільшити обсяги виробництва 

та експорту насіння льону та рижію з України. 

Одним із основних чинників, які гальмують зростання як  українського 

експорту, так і внутрішньої переробки насіння льону та рижію, а разом з тим і 

їх вирощування, є наявність вивізного (експортного) мита, запровадженого ще в 

1999 році. Метою введення даного мита було стимулювання переробки олійних 

культур в Україні та експорту олії й інших продуктів переробки. Проте дане 

мито спричинило лише негативний ефект щодо насіння льону та рижію. 

Вивізне мито гальмує експорт та стримує розвиток виробництва насіння 

льону та рижію через підвищення собівартості продажу. Експортне мито на 

льон робить українську продукцію неконкурентною порівняно з такою інших 

країн та штучно знижує ціни на насіння льону для українських виробників. Так, 

у 2015 році, середня експортна ціна на насіння льону з Росії та Казахстану, 

основних країн-конкурентів на даному ринку для України, склала 425 та 397 $/т 

відповідно, в той час як з України даний показник склав 419 $/т, що з  

додатковим 10% митом робить її не конкурентною порівняно з продукцією 

інших країн. 

З іншого боку, дане мито гальмує розширення переробки насіння льону 

через малу пропозицію, концентрацію переробки на кількох невеликих 

підприємствах, де собівартість переробки вища за таку на міжнародному ринку. 

В той же час на міжнародних ринках основним товаром є насіння льону, а не 

лляна олія. Так, у 2015 році обсяги світової торгівлі насінням льону склали $868 

млн., а для олії цей показник становив лише $121 млн.   

Переробка насіння рижію в промислових масштабах наразі в Україні 

взагалі відсутня, а обсяги експорту даної культури у 2015 році склали лише 5 



тонн, що стало наслідком дії даного експортного мита протягом останніх 

шістнадцяти років. 

Прийняття цього Закону  сприятиме розвитку сільського господарства 

України. Відміна вивізного мита на насіння льону та рижію значно збільшить 

експортний потенціал та конкурентоспроможність українських експортерів на 

світових ринках, а для сільгоспвиробників відміна мита створить стимул до 

збільшення обсягів виробництва льону та рижію. Виграють і переробники від 

збільшення пропозиції на ринку, тобто слід очікувати і збільшення переробки. 

Таким чином, скасування мита задовольнить інтереси усіх зацікавлених 

сторін. У результаті попит, а відтак і пропозиція насіння льону зросте, буде 

можливість збільшити агровиробництво, завантажити переробні потужності та 

нарощувати експорт. 

Враховуючи вище викладене, сільськогосподарські підприємства-

виробники, переробники, експортери льону просять Вас, шановний Андрію 

Володимировичу, прискорити розгляд зазначеного законодавчого акта у 

Верховній Раді України. 

З повагою, 

……. 

……. 

……. 

 

 


