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В серії публікацій «Моніторинг аграрного законодавства України» розглядаються закони та нормативно-правові 

акти Верховної Ради http://iportal.rada.gov.ua/, які мають вагоме значення для сталого розвитку аграрного сектору 

(тобто, суттєво впливають на сільське господарство та харчову промисловість).  

Інформація з цього огляду не може розглядатися як юридична консультація. АПД та Фаховий діалог з земельних 

питань не несуть відповідальності за правильність тверджень. 

 

 

mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/
http://iportal.rada.gov.ua/


Контакти: 
АПД Україна 

вул. Рейтарська, 29-б, 01030 Київ 
info@apd-ukraine.de 
www.apd-ukraine.de 

 

 

Виконавці 

 

Виконавець Фахового діалогу з земельних питань 

 

Моніторинг аграрного законодавства           Випуск 03/2022   Німецько-український агрополітичний діалог 

 

  

- 2 - 

Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чиннос-

ті у лютому 2022 року  

Нові Правила розроблення проектів землеус-

трою 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-

дження Правил розроблення робочих проєктів зем-

леустрою» № 86 від 02.02.2022.  

Дана постанова фіксує чіткі норми складання відпо-

відної документації.  

Метою введення даних норм є рекультивація пору-

шених земель, зняття та перенесення родючого 

шару ґрунту, консервація деградованих та малоп-

родуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарсь-

ких (с/г) і лісогосподарських угідь, захист земель 

від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного 

засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закис-

лення, забруднення промисловими та іншими від-

ходами, радіоактивними та хімічними речовинами. 

Створення Фонду часткового гарантування 

кредитів 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про ство-

рення Фонду часткового гарантування кредитів у 

сільському господарстві» № 125 від 16.02.2022.  

Даною Постановою Кабінет Міністрів створює ТОВ 

«Фонд часткового гарантування кредитів у сільсь-

кому господарстві» зі статутним капіталом 200 млн. 

грн. Статутний капітал на дату реєстрації повністю 

належить державі (мінімальна частка – 51%), уп-

равління здійснюється Міністерством аграрної полі-

тики та продовольства.  

Фонд надаватиме гарантії щодо кредитних зо-

бов’язань аграріїв на строк до 10 років у розмірі до 

50% непогашеної суми основного їхнього боргу 

перед тими фінансовими установами, з якими Фонд 

уклав договір про співпрацю. 

 

Новий т.в.о. Голова Держпродспоживслужби 

України  

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

звільнення Магалецької В.В. з посади Голови Дер-

жавної служби України з питань безпечності харчо-

вих продуктів та захисту споживачів» № 149-р від 

16.02.2022.  

Даним розпорядженням Магалецька В.В. звільнять-

ся з посади Голови Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів за власним бажанням. 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

тимчасове покладення виконання обов’язків Голови 

Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на 

Вовнюка А.В.» № 150-р від 16.02.2022.  

Даним розпорядженням тимчасово Головою Дер-

жавної служби України з питань безпечності харчо-

вих продуктів та захисту споживачів призначається 

Анатолій Вовнюк, заступник Голови зазначеної 

Служби з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації. 

 

Законопроєкти, запропоновані у Вер-

ховній Раді України у лютому 2022 

року 

 

Нульова ставка ПДВ на харчові продукти 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо здешевлення вартості проду-

ктів харчування та збереження конкурентоспромо-

жності вітчизняного виробника» № 7023 від 

04.02.2022, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Чайківський І.А., Батенко Т.І. та ін. 

(партії «За майбутнє», «Слуга народу», «Батьків-

щина», депутатська група «Довіра»)).  

Даним законопроєктом пропонується: 

 тимчасово, до 01.01.2023, скасувати 20% ПДВ 

на продукти харчування, вироблені на території 

України; 

 знизити з 20% до 7% ставку ПДВ на постачан-

ня для підприємств та населення природного 

газу (крім скрапленого), електричної та тепло-

вої енергії, гарячої води, централізованого во-

допостачання, централізованого водовідведен-

ня. 

 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо зниження вартості продуктів 

харчування, лікарських засобів та комунальних 

послуг» № 7023-1 від 17.02.2022, знаходиться на 
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розгляді у комітетах (ініціатори – Королевська Н.Ю., 

Солод Ю.В. та ін. (партія «Опозиційна платформа – 

За життя»)).  

Даний законопроєкт є альтернативою до з/п № 

7023 від 04.02.2022 та містить наступні пункти: 

 тимчасово, до 01.01.2023, скасувати 20% ПДВ 

на продукти харчування, вироблені на території 

України; 

 скасувати 7% ПДВ на продаж та ввезення на 

митну територію України лікарських засобів та 

медичних виробів; 

 знизити на постійній основі з 20% до 5% ставку 

ПДВ на постачання для населення природного 

газу, електричної та теплової енергії, гарячої 

води, централізованого водопостачання, 

централізованого водовідведення. 

 

Полегшення ввезення племінних тварин 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону Украї-

ни «Про ветеринарну медицину» щодо спрощення 

умов доступу суб’єктів тваринництва до племінних 

(генетичних) ресурсів» № 7028 від 07.02.2022, зна-

ходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Чай-

ківський І.А., Мінько С.А. та ін. (партії «За майбут-

нє», «Слуга народу», «Батьківщина», депутатська 

група «Довіра»)).  
Даним законопроєктом скасовується заборона імпо-

рту в Україну живих племінних тварин, що перемі-

щуються з європейських країн транзитом через 

країни, в яких мають місце випадки небезпечних 

хвороб, занесених до списку Міжнародного епізоо-

тичного бюро. 

 

Автори, редакція та контакти: 

Підготовка проєкту: Катерина Лелет 

Моніторинг та редакція видання українською  

мовою: Марія Ярошко – Німецько-український   

агрополітичний діалог (АПД) 

Редакція видання німецькою мовою: Симан Юрк –

ІАК Аграр Консалтинг ГмбХ (виконавець проєкту 

АПД) 

Тел. +38 066 598 14 40 

info@apd-ukraine.de 

www.apd-ukraine.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/
mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/

