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ПРОЕКТ

ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ
Комітет № 2

Група «Нова аграрна політика»

1. Основні проблеми, що необхідно вирішити в рамках Плану відновлення

Стан агропромислового сектору до війни
Агропромисловий сектор – один із локомотивів національної економіки України: галузь стабільно зростала до початку повномасштабної війни,
щорічне зростання становило 5-6%, частка сільськогосподарського виробництва у ВВП становила 10%, а разом із переробкою
сільськогосподарської продукції -16%. Сільське господарство було одним із лідерів світового виробництва деяких видів продовольства,
забезпечуючи обсяги торгівлі в еквіваленті 6% калорій світового споживання. Україна була лідером із міжнародної торгівлі олією соняшниковою
(перше місце у світі), ріпаком та ячменем (третє та четверте місця відповідно) та іншою продукцією. Торгівля сільськогосподарською продукцією
та продовольчими товарами приносила Україні щорічно близько 22 млрд. дол. США та становила 41% усього експорту.
Розвиток в Україні індустріального сільськогосподарського виробництва дозволяв нівелювати вплив диспаритету у рівні державної підтримки і
вартості кредитування з країнами Північної Америки та ЄС і успішно конкурувати на міжнародних ринках;
Залучення в сільськогосподарський обіг максимальної кількості сільськогосподарських земель мало наслідком завершення екстенсивного росту (за
рахунок нарощування земельного банку) і поступовий перехід до інтенсивного росту за рахунок поліпшення технологій виробництва, виробництва
товарів із більшою доданою вартістю, оновлення парку техніки та будівництва сховищ, розвитку переробки.
Прийняття пакету земельної реформи не лише запустило ринок землі, а й суттєво вдосконалило земельні відносини, скоротило корупційні прояви
та рейдерство, аграрний сектор завдяки реформі став привабливішим для інвестування. Окрім того, земельна реформа стала основою для
довготермінового розвитку, наприклад, для закладки садів та виноградників.
Розпочата реформа меліорації відкрила можливості агровиробникам самостійно інвестувати у розширення площі зрошувальних земель та
зниження витрат на водопостачання, що веде до збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції.
Новий Закон про кооперацію створив можливість розвитку кооперативів, що об'єднують сотні і тисячі малих і середніх аграрних господарств,
підвищення їх конкурентоздатності до рівня крупних аграрних холдингів.
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Стан реалізації програмних документів

Ключовими документами, що визначають програмні засади аграрної політики в Україні, є Національна економічна стратегія на період до 2030
року, Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14 серпня 2019 р. № 688-р «Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року”, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19 липня 2017 р. № 489-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій".

Вплив війни на визначену сферу аналізу

Блокування морських портів призвело до значного скорочення експорту з 6-7 млн. тонн на місяць до 1,5 млн. тонн. Це призвело до падіння
внутрішніх цін реалізації аграрної продукції нижче рівня собівартості, що загрожує банкрутством аграрних підприємств. Якщо морські порти
залишаться заблокованими до початку збору нового врожаю, дефіцит потужностей для зберігання зернових в Україні становитиме до 15 млн. тонн,
а відсутність коштів від реалізації с/г продукції поставить під загрозу зриву збиральну та посівну кампаній 2022 року.
За попередньою оцінкою FAO, прямі втрати активів в галузі можуть скласти 6,5 млрд. дол. США. На даний час пошкоджено близько 5% земель
сільськогосподарського призначення. Втрати доступних посівних площ - понад 25%, зрошуваних земель - понад 70%, ягідників – близько 25%,
садів – 20%. Відбулося зростання вартості виробництва продукції внаслідок зростання цін на добрива, пальне та насіння. Значні масиви земель є
небезпечними для виробничої діяльності через пошкодження та замінування. Істотних руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури:
сільськогосподарської, складської, транспортної, енергетичної, переробної промисловості.
Через фізичне знищення аграрних підприємств в зоні ведення бойових дій потенційно очікується втрата до 30% поголів’я тварин. Окрім того
існують виклики,що які не були подолані до початку війни: складність підключення до інженерних мереж, захисні бар'єри при входження аграрної
продукції на ринки інших країн (у тому числі наявність квот ЄС), незавершена адаптація законодавства у сфері безпечності, ветеринарного та
фітосанітарного контролю до норм ЄС, проблеми з блокуванням податкових накладних, невідповідність потужностей по перевалці і доставці
сільськогосподарської продукції зростаючим потребам агровиробників.
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Ключові виклики (узагальнено
для визначеної сфери)

⋅розблокування та розвиток морських портів, створення альтернативних експортних маршрутів;
⋅трансформація та повноцінне забезпечення середовища для сталої економічної життєздатності всіх

суб'єктів агропромислового сектору;
⋅швидке відновлення, формування нових економічних ланцюгів та підтримка конкурентоздатного

функціонування галузі переробки;
⋅ забезпечення суб'єктів агропромислового сектору якісною наскрізною інфраструктурою: земля,

зрошувальні та осушувальні системи, фінанси, транспорт та логістика, інженерні мережі;
⋅відновлення безпечного фізичного та екологічного стану земель;
⋅подолання корупційних практик та тіньового ринку земель і с/г продукції, покращення інвестиційного

клімату;
⋅ збалансування виробництва високо- та низькомаржинальних продуктів;
⋅підвищення енергоефективності галузі за рахунок розвитку біоенергетики;
⋅досягнення оптимального рівня фізичної та економічної продовольчої безпеки;
⋅ забезпечення стійкого зростання в умовах запровадження заходів, спрямованих на кліматичну

нейтральність у рамках green deal.
⋅вчасне виконання зобов’язань України щодо гармонізації національного законодавства з законодавством

ЄС в рамках угоди про Асоціацію.
Ключові можливості
(узагальнено для визначеної
сфери)

⋅високий рівень підтримки з боку міжнародної спільноти, зацікавленої у відновленні України як одного зі
світових гарантів продовольчої безпеки;
⋅відновлення сектору дасть поштовх до розвитку суміжних галузей економіки: машинобудування, сфера

послуг, торгівля, транспорт, хімічна промисловість тощо;
⋅ збільшення врожайності сільськогосподарських культур у 2-3 рази завдяки застосуванню гідротехнічної

меліорації земель;
⋅пакет законів земельної реформи та інших дерегуляційних і антикорупційних ініціатив, прийнятих ВРУ

ІХ скликання, значно покращує бізнес-клімат в аграрній сфері;
⋅рівень продуктивності на 1-го зайнятого може бути збільшено у 6 разів за рахунок збільшення переробки

та більш активного впровадження цифрових технологій;
⋅ запуск ринку землі сприятиме залученню інвестицій у капіталомістке виробництво: сади, ягідники та дає

поштовх розвитку меліорації, інфраструктури, підвищенню родючості ґрунтів.
Ключові обмеження
(узагальнено для визначеної
сфери)

⋅ різкий обвал попиту внаслідок логістичних обмежень, падіння доходності сектору, брак ліквідності;
⋅ погіршення якості земельних ресурсів;
⋅ обмежений доступ до фінансів для всіх суб'єктів агропромислового сектору;
⋅ падіння технологічного потенціалу галузі;
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⋅ дефіцит кваліфікованих кадрів;
⋅ відсутність дієвих інструментів підвищення конкурентоспроможності, структурної перебудови та

економічної стійкості для суб'єктів галузі АПК в цілому.
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2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Нова аграрна політика»

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року

ПРОБЛЕМА 1

Стратегічна
ціль

Економічна трансформація АПК

Ціль, яку
необхідно
досягти для
вирішення
проблеми на
кожному етапі 

Збереження економічного потенціалу галузі
АПК

Відновлення економічного потенціалу галузі АПК Стрімке зростання економічних показників галузі
АПК

Термін
виконання в
межах етапу

протягом Етапу щорічно протягом Етапу щорічно протягом Етапу

Ризики для
досягнення
цілі

⋅ ескалація військового конфлікту, його
поширення на нові території;

⋅ подальше руйнування логістичних ланцюгів;
⋅ відсутність доступного фінансування,

недоступність кредитних ресурсів;
⋅ банкрутство великої частки підприємств.

⋅ недостатній обсяг фінансування, обмеженість
кредитних ресурсів;

⋅ несприятливий інвестиційний клімат,
недосконалість законодавства щодо захисту
інтересів інвесторів, збереження корупції;

⋅ відсутність належних обсягів державної
підтримки;

⋅ відсутність інвестиційних можливостей у
операторів ринку;

⋅ недостатня реалізація захисних заходів на
попередньому етапі;

⋅ повільне відкриття перспективних ринків.

⋅ недостатній обсяг фінансування, обмеженість
кредитних ресурсів;
⋅ несприятливий інвестиційний клімат,

недосконалість законодавства щодо захисту
інтересів інвесторів, збереження корупції;
⋅ відсутність належних обсягів державної

підтримки;
⋅ відсутність інвестиційних можливостей у

операторів ринку;
⋅ недостатня реалізація відновлювальних заходів

на попередньому етапі;
⋅ повільне відкриття перспективних ринків.

Вимірюваний
показник
досягнення
цілі

Забезпечення продовольчої безпеки.
Проведення збиральної та посівної кампаній
на 90% підконтрольних посівних площ.

Післявоєнний час - потужний старт. Відновлення
галузі до довоєнного рівня.

50% експортного потенціалу зернових буде
перероблятися. Збільшення на 20-85%
товарного виробництва продукції
тваринництва.
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Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року

Загальний
розмір потреби
у фінансових
ресурсах для
досягнення
цілі

3,4 млрд. грн. ($113 млн.) на забезпечення
аграріїв тимчасовими засобами зберігання
врожаю з розрахунку нестачі потужностей
для зберігання на рівні 15 млн тонн.
84 млрд. грн. ($2,8 млрд.) на кредитування
збиральної та посівної кампанії 2022 та 2023
років, виходячи з того, що порти залишаться
заблоковані до початку 2023 року.

742 млрд. грн. ($24,7 млрд.) Проєкти 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16

724 млрд. грн. ($24,1 млрд).. Проєкти 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16

Зв’язок цілі з
іншими
напрямами

⋅ Державна підтримка та оподаткування.
⋅ Фінансування та кредитування.
⋅ Євроінтеграція.

⋅ Державна підтримка та оподаткування.
⋅ Фінансування та кредитування.
⋅ Євроінтеграція.
⋅ Збереження довкілля.

⋅ Державна підтримка та оподаткування.
⋅ Фінансування та кредитування
⋅ Євроінтеграція.
⋅ Розвиток альтернативної енергетики.
⋅ Збереження довкілля.

Завдання на
досягнення
цілі

⋅ Кредитування виробництва та виділення
обігових коштів для аграріїв.

⋅ Забезпечення продовольчої безпеки на рівні
не нижче встановлених порогових значень
індикаторів продовольчої безпеки

⋅ Оподаткування: відміна акцизу на пальне,
зниження ПДВ, впровадження податку 2% від
обігу.

⋅ Спрощення регулювання обігу пального,
зокрема скасування на період дії військового
стану штрафів за продаж пального суб'єктами
АПК без ліцензії на оптову торгівлю.

⋅ Встановлення обмежень на відсоток
зерновозів та автомобілів для перевезення
пального, що можуть бути мобілізовані у
аграрного підприємства.

⋅ Евакуація національного надбання, колекцій,
сортів, порід, лабораторного устаткування
тощо із наукових установ, що перебували або

⋅ Інвентаризація втрачених виробництв як
сировинного типу, так і переробних (проєкти 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5).

⋅ Залучення інвестицій у пріоритетні напрями
(проєкти 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5).

⋅ Підтримка купівельної спроможності населення
шляхом зниження ставки ПДВ на харчові
продукти (після скасування воєнного стану)

⋅ Відновлення та закладення нових садів та
ягідників (проєкт 5.3).

⋅ Будівництво сучасних тепличних комплексів (5.3)
⋅ Інвентаризація технологічної готовності

ізпереробки сировинних товарів, запуск нових
промислових виробництв по випуску обладнання
( проєкт 5.5)

⋅ Локалізація та виробництво с/г техніки.
⋅ Кредитування та страхування як основні

елементи державної підтримки (проєкти 5.1, 5.2,
5.3, 5.4, 5.5).

⋅ Запуск виробництв по переробці, в тому
числі глибокій, зерна та олійних (проекти
5.5).

⋅ Будівництво насіннєвих заводів (проекти
5.15)

⋅ Перенаправлення зернової та олійної
сировини в тваринницьку галузь (проекти
5.4).

⋅ Розвиток органічного виробництва (проекти
5.3, 5.4, 5.5)

⋅ Відкриття нових ринків збуту для плодової,
тваринницької та переробленої продукції
(проекти 5.3, 5.4, 5.5).

⋅ Локалізація та виробництво с/г техніки, в
тому числі тракторів (проекти 5.3, 5.4, 5.5)

⋅ Направлення основної частини коштів
державної підтримки на фінансування
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перебувають у зонах активних бойових дій
або там, де є загроза, що вони можуть
розпочатися.

⋅ Зниження адміністративного навантаження
від дії СМКОР.

⋅ Розвиток кооперації, зокрема запровадження
притаманної ЄС та США моделі оподаткування
с/г кооперативів - "патронажних" дивідендів
(проєкти 5.3, 5.4).

⋅ "Детінізація" аграрного виробництва: реєстрація
усіх виробників як операторів ринку,
забезпечення простежуваності продукції від лану
до столу (проєкт 5.5).

⋅ Реалізація програми щодо повернення в Україну
кваліфікованих кадрів та нарощення сучасної
галузевої експертизи. (проєкт 5.3, 5.4, 5.5)

⋅ Розробка нової методики НГО, що корелює з
реальною врожайністю, зокрема враховує
актуальний рівень зволоженості ґрунтів

⋅ Стимулювання зайнятості внутрішньо
переміщених осіб у садівництві (проєкт 5.3)

⋅ Встановлення заборони недобросовісних
торгових практик у відносинах між
підприємствами у ланцюгу постачання
сільськогосподарських та харчових продуктів
(проєкт 5.5)

⋅ Боротьба з харчовим шахрайством: встановлення
визначення харчового шахрайства та
відповідальності за харчове шахрайство на
законодавчому рівні (проєкт 5.5)

⋅ Впровадження доступу українських аграрних
виробників до високоякісних метеорологічних
послуг.

⋅ Підвищення якості аграрної освіти:
впровадження принципу фінансування ВУЗів в
залежності від рівня заробітної плати
випускників таких ВУЗів та принципу
впровадження формування наглядових рад ВУЗів
переважно з випускників ВУЗів та роботодавців
випускників.

програм кредитування та страхування
(проєкти 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5).

⋅ Відкриття нових ринків збуту для плодової,
тваринницької та переробленої продукції
(проєкти 5.3, 5.4, 5.5).

⋅ Впровадження кращих світових практик
контролю та розповсюдження ГМО (проєкт
5.13).

⋅ Приєднання до системи електронного обігу
фітосанітарних сертифікатів Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН
(ePhyto) для забезпечення можливості
оформлення міжнародних фітосанітарних
сертифікатів в електронному форматі (проєкт
5.13).

⋅ Створення програмного забезпечення для
повноцінного функціонування системи в
форматі електронного кабінету власника
зерна, подібного по функціоналу до системи
«клієнт-банк».

⋅ Розвиток біоенергетики з урахуванням плану
ЄС REPowerEU (проєкти 5.2, 5.10).

⋅ Імплементація в повному обсязі зобов'язань у
сфері сільського господарства, санітарних та
фітосанітарних заходів передбачених Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС,
проведення аудитів (проєкти 5.5, 5.13)

⋅ Розвиток "Розумної Зеленої Угоди":
поступове приведення вимог до українських
сільськогосподарських виробників у
відповідність до вимог Зеленого курсу ЄС з
урахуванням української національної
специфіки (проєкт 5.10).

⋅ Широкомасштабне навчання українських
виробників щодо вимог європейського
законодавства у сфері ведення сільського
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⋅ Фінансова автономія науково-дослідних
організацій та їхніх підрозділів щодо
розпорядження коштами.

⋅ Зміна моделі фінансування наукових розробок
(співфінансування державою розробок
профінансованих бізнесом).

⋅ Робота по встановлення безстрокового режиму не
застосування квот та мит на українську
продукцію зі стратегічними партнерами - ЄС,
США, Канада, Японія (проєкти 5.3, 5.4, 5.5).

господарства, санітарних та фітосанітарних
вимог, Зеленого курсу ЄС (проєкти 5.10, 5.13)

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року

ПРОБЛЕМА 2

Стратегічна цільРозвиток аграрної інфраструктури

Ціль, що
необхідно
досягти для
вирішення
проблеми на
кожному етапі 

Налагодження нових логістичних маршрутів,
активізація експорту, оптимізація внутрішньої

логістики

Залучення інвестицій у галузь АПК, зокрема в
інфраструктуру. Залучення в економічний оборот
земельних масивів у обсязі, що існував до війни

Диверсифікація експортних ризиків.
Кардинальне підвищення ефективності

використання земель

Термін
виконання в
межах етапу

щорічно протягом Етапу щорічно протягом Етапу щорічно протягом Етапу

Ризики для
досягнення цілі

⋅ ескалація військового конфлікту, його
поширення на нові території;

⋅ подальше руйнування логістичних ланцюгів;
⋅ відсутність доступного фінансування,

недоступність кредитних ресурсів

⋅ збереження осередків військового конфлікту;
⋅ обмежене відновлення контролю над окупованими

територіями;
⋅ недостатній обсяг фінансування, обмеженість

кредитних ресурсів;

⋅ недостатній обсяг фінансування, обмеженість
кредитних ресурсів;

⋅ несприятливий інвестиційний клімат,
недосконалість законодавства щодо захисту
інтересів інвесторів;

⋅ відсутність належних обсягів державної
підтримки;
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⋅ несприятливий інвестиційний клімат,
недосконалість законодавства щодо захисту
інтересів інвесторів;

⋅ недостатня реалізація захисних заходів на
попередньому етапі;

⋅ відсутність належних обсягів державної
підтримки.

⋅ недостатня реалізація відновлювальних заходів
на попередньому етапі;

⋅ відсутність інвестиційних можливостей у
операторів ринку.

Вимірюваний
показник
досягнення цілі

Реалізація експортного потенціалу на рівні не
менше 60% від можливих обсягів.

Диверсифікація логістики - збільшення потенціалу
експорту ~12 млн. тонн зернових (1 млн.
тонн/місяць, 10 елеваторів по 100 тис. тонн),
валютна виручка 3,5 млрд. дол. на рік.
Відновлення земельних ресурсів - 30 млрд. грн.
шорічно економічного ефекту від виробничого
використання таких земель.

Розвиток річкової логістики по Дунаю - збільшення
потенціалу експорту ~12 млн. тонн продукції
переробки, валютна виручка 18 млрд. дол. на рік (із
розрахунку ціни $1500/тонна).
Комерціалізація наукових розробок - +1% ВВП.

Загальний
розмір потреби
у фінансових
ресурсах для
досягнення цілі

1,26 млрд. грн. ($42 млн.) дотація 70% на
будівництво терміналів із перевантаження
зернових та олії через кордон Україна - Польща за
допомогою олієпроводів та стрічкових конвеєрів.
Сумарна потужність перевантаження 4 млн. тонн
зернових та 1 млн. тонн олії в рік.
15 млрд. грн. ($500 млн.) співфінансування 50%
вартості будівництва нового транспортного
коридору до портів Польщі та Литви на базі
широкої залізничної колії. Пропускна здатність -
близько 1 млн. тонн на місяць.

115,7 млрд. грн. ($3,9 млрд). Проєкти 5.6, 5.7, 5.11,
5.12.

8 млрд. грн. ($270 млн.). Проєкт 5.7.
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Зв’язок цілі з
іншими
напрямами

⋅ Фінансування та кредитування.
⋅ Євроінтеграція.

⋅ Державна підтримка та оподаткування.
⋅ Фінансування та кредитування.
⋅ Євроінтеграція.

⋅ Державна підтримка та оподаткування.
⋅ Фінансування та кредитування.
⋅ Євроінтеграція.
⋅ Збереження довкілля.

Завдання на
досягнення цілі

⋅ Виконання плану дій Україна-ЄС "Шляхи
солідарності" для удосконалення українського
аграрного експорту та двосторонньої торгівлі,
у тому числі: оптимізація режиму проходження
пропускних пунктів на кордоні, спрощення
процедур фітосанітарного та митного
оформлення експортних вантажів із с/г
продукцією та покращення взаємодії всіх
учасників перевезень шляхом впровадження
наскрізної системи планування перевантажень,
впровадження електронних черг для
автомобілів в портах тощо.

⋅ Заходи щодо збільшення обсягів зі зберігання
зернових та олійних культур, в тому числі за
рахунок ПЕТ-рукавів для зберігання та
тимчасових зерносховищ.

⋅ Деблокування морських портів. Активне
лобіювання в міжнародних організаціях
запровадження «Блакитних конвоїв» суден, що
заходитимуть в порти України з метою
експорту агропродовольчої продукції.

⋅ Будівництво нового транспортного коридору
до портів Польщі та Литви на базі широкої
залізничної колії.

⋅ Запровадження програм із допомоги по
терміновій релокації або запровадження нового
виробництва.

⋅ Розбудова сухопутної інфраструктури як елементу
диверсифікації логістичних поставок з України та
альтернативи морським портам (проєкт 5.6),

⋅ створення альтернативного логістичного коридору
в країни Балтії через територію Польщі (проект
5.11).

⋅ Спрощення процедур підключення до інженерних
мереж, зокрема: дозвіл аграріям самостійно
будувати лінійні об'єкти до віддалених
потужностей, малим системам розподілу
приєднувати побутових споживачів (проєкт 5.2,
5.3, 5.5), обов'язок ОЕСР публікувати у мережі
Інтернет дані про вільну потужність.

⋅ Впровадження концепції "смарт мікро-грід" - малі
виробники зеленої е/е отримають право
самостійно продавати вироблену е/е у "своєму
селі". (проєкти 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

⋅ Розвиток меліорації, зокрема: реконструкція та
будівництво нових меліоративних систем,
створення операторів державної меліоративної
інфраструктури (під керівництвом
водокористувачів), стимулювання створення і
розвитку організацій водокористувачів та
залучення приватних інвестицій в будівництво
нових меліоративних систем (проєкт 5.1).

⋅ Інвентаризація земельного фонду та визначення
земельних масивів, що постраждали внаслідок
бойових дій (проєкт 5.8, 5.9.).

⋅ Розвиток річкової логістики по Дунаю як
ефективний спосіб доступу до ринків країн
Центральної та Західної Європи (проєкт 5.7).

⋅ Розбудова нових підходів до підвищення
інвестиційної привабливості земельних
ресурсів із метою розширення біорізноманіття
та розширення переліку експортних товарних
позицій (проєкт 5.10)

⋅ Прикладні дослідження та розробки (R&D) в
галузях харчової переробки, основна мета -
вийти на новий рівень та отримати нові
лінійки інноваційних продуктів в сегменті
переробки сировини (проєкт 5.5).
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⋅ Перерозподіл потужностей УЗ та пропускної
здатності автомобільних прикордонних КПП
на користь експорту товарів із більшою
доданою вартістю та короткими термінами
зберігання.

⋅ Забезпечення проведення робіт із реабілітації
територій і рекультивації земель (проєкт 5.8).

⋅ Прикладні дослідження та розробки (R&D) в
галузях харчової переробки, основна мета - вийти
на новий рівень та отримати нові інноваційні
продукти в сегменті переробки сировини (проєкти
5.5, 5.12).

⋅ Просування експорту насіння українського
виробництва (проєкти 5.6, 5.7, 5.12).
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3. Список проєктів на виконання завдання (для відповідного завдання) для досягнення цілі

Опис проекту Обґрунтування

Критерії/
Економічний ефект

(вплив на ВВП, бюджет,
зайнятість тощо)

Головний
відповідальний

орган
державної

влади

Орієнтовна
потреба у

фінансуванні Пропоновані
джерела

фінансування

Нормативно-правов
е забезпечення

Суміжна сфера
регулювання права

ЄС (загальний
коментар)

показники виконання
пропозиції (кількісні або

якісні)
(млн. грн)

Розвиток
меліоративних
систем

Через зменшення зрошуваних площ з
2,3 млн. га у 1990 р. до 0,6 млн. га у
2021 р., а також втрати внаслідок
агресії та зміни клімату, сільське
господарство в окремих районах не
генерує максимально можливої доданої
вартості, а в інших - поставлене під
загрозу через наростаючу посуху.
Зрошення дозволяє збільшити
врожайність на 100%, EBITDA у
середньому зростає на $500/га, а термін
окупності сягає 5 років при інвестиціях
у $2500/га.

Віновлення 100%
зруйнованої та пошкодженої
меліоративної
інфраструктури
Будівництво нових
зрошувальних систем та
допоміжної інфраструктури
на площі 1 млн га
Відновлення та будівництво
систем водорегулювання
(дренажу) на площі 500 тис.
га.

Збільшенна виробництва
на 8 млн. тонн зернових
у рік.
Збільшення виторгу на
$2,5 млрд у рік.
Збільшення зайнятості на
25 тис. робочих місць (7
тис. у галузі та 18 тис. у
суміжних галузях).
Енергомодернізація.

Мінагрополітики 120 млрд. грн.
($4 млрд.)

Державний
бюджет,
міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Внесення змін до
законодавства про
управління
меліоративними
системами,
фінансування
проєктів будівництва
та реконструкції
меліоративних
систем

Біоенергетична
незалежність

Енергетична незалежність дозволить
вирішити критичні питання
стратегічного, промислового та
соціального напрямку, із 26,8 млрд куб.
м спожитого газу у 2021 році, частка
імпортованого становила 2,6 млрд куб.
м, а у 2020 році - 16 млрд куб. м.
Біогазом власного виробництва Україна
може покрити 2 млрд куб.споживання
за мінімальним тарифом у 500 євро за 1
тис. куб. м, що більш ніж у 2 рази
нижче спотової ціни на європейських
біржах. Сировиною для виробництва
біогазу стане кукурудзяний силос,
солома а також відходи та перегній у
співвідношенні 20:50:30.
У разі вироблення біо-метану з
органічних відходів з додаванням не
більш ніж 25% від силосу енергетичних
культур на європейському ринку за
нього сплачується додаткова премія.

Досягнення часткової
енергетичної незалежності,
розвиток промислового
виробництва біогазу,
будівництво 333 комплексів з
переробки органічних
відходів та силосу у біогаз,
забезпечення ринку 2 млрд
куб. м газу власного
виробництва.

Покращення платіжного
балансу, до 1,4 млрд.
євро додаткового виторгу
в рік, перспектива
локалізації виробництва
обладнання.

Мінагрополітики 108 млрд. грн.
($3,6 млрд.)

Державний
бюджет,
міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Внесення змін до
законодавства про
альтернативну
енергетику

REPowerEU,
збільшення
виробництва з 18 до
35 млрд. куб. м
біометану у ЄС у
2030 році
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Плодовоочева
Україна

Внаслідок війни втрачено 25% площ
ягідників, 20% площ садів. Україна
продовжує залишатися
нетто-імпортером овочів, плодів та ягід:
баланс торгівлі в 2021 році -$0,5 млрд.
Дефіцит робочих місць в сільській
місцевості. Забезпечення сировини для
потреб переробної галузі.

Відновлення/закладення
нових ягідників на площі
49,8 тис. га, нових садів -
230,7 тис. га, горіхів - 8,4 тис.
га.

1117 тис. робочих місць,
$5,6 млрд. у рік - виручка

Мінагрополітики
, Мінрегіон,

Мінекономіки

210 млрд. грн ($7
млрд)

Державний
бюджет,
міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Внесення змін до
законодавства про
державну підтримку

М'ясо-молочна
незалежність

Невпинне скорочення виробничого
потенціалу в тваринництві, насамперед,
в сегменті м'ясо-молочного скотарства
призвело до зростання залежності від
імпорту (до 30%) і ризиків для
продовольчої безпеки України. Для с.-г.
виробників зернових та олійних
розвиток тваринництва - можливість
диверсифікувати канали збуту. Для
галузі переробки відновлення
тваринництва - це запорука існування.

Для збалансованого
відновлення сектора, сегмент
товарної пропозиції
продукції в галузі скотарства
має збільшитися на 480 тис
тонн свинини (64%), 160 тис
тонн яловичини (59%), 500
тис тонн м'яса птиці (36%), 7
млрд яєць (50%), 1,8 млн.
тонн молока (20%). Обсяг
кормового споживання
зернової сировини зросте на
85% до 18 млн. т.

До 50 тис. нових
постійних робочих місць.
Покращення платіжного
балансу від продажу
тваринницької продукції
на $2,7 млрд. +12% до
доданої вартості в
розрахунку на 1
працюючого.

Мінагрополітики
, Мінекономіки,

ДПСС

229,9 млрд. грн
($7,66 млрд.):
Капітальні
інвестиції 165,6
млрд. грн. ($5,52
млрд.), а також
робочий капітал
64,3 млрд. грн.
($2,14 млрд.)

Державний
бюджет,
міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Cкасування на
постійній основі
квот та мит на
продукти переробки
з боку ЄС, США,
Сполученого
Королівства, Японії,
Канади

Митне законодавство
країн ЄС, США,
Сполученого
Королівства, Японії,
Канади

Експортна
фабрика
продовольства:
стимулювання та
розвиток
переробки

В структурі експорту аграрної
продукції продовжує превалювати
сировина - понад 55%, продукти
первинної переробки - 35%. Така
модель є незбалансованою та
спричиняє низьку продуктивність
галузі в цілому. Щорічно Україна
втрачає від $50 до $250 на кожній тонні
проданої сировини через відсутність
подовження ланцюга створення доданої
вартості за рахунок переробки.

Зростання обсягів переробки
сировини на 85% з поточного
рівня 20,1 млн т/рік до 38,8
млн т/рік в 2030 р. Частка
перероблення сировини -
50% від експортного
потенціалу.
Виробництво продуктів
поглибленої переробки:
крохмаль, клітковина,
лецитин, спецжири,
протеїновий концентрат,
ізолят тощо

Збільшення на 40%
експортної виручки до
умовної тонни проданої
сировини ($21 млрд.
проти $15 млрд. було б за
результатами 2021 р.)

Мінагро,
Мінекономіки

474 млрд. грн.
($15,8 млрд.):
306 млрд. грн
($10,2 млрд), а
також робочий
капітал 168
млрд. грн. ($5,6
млрд.)

Державний
бюджет,
міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Cкасування на
постійній основі
квот та мит на
продукти переробки
з боку ЄС, США,
Сполученого
Королівства, Японії,
Канади

Митне законодавство
країн ЄС, США,
Сполученого
Королівства, Японії,
Канади

Будівництво
"сухих" портів та
транскордонних
терміналів на
заході України

Різний стандарт європейської та
української колії створює необхідність
наявності перевалочних пунктів на
західному кордоні для перевантаження
агропродукції з вагонів українського
стандарту на вагони європейського
стандарту а також будівництво
транскордонних терміналів з
перевантаження зернових та олії через
кордон Україна - Польща за допомогою
олієпроводів та стрічкових конвеєрів.
Проект доцільний із точки зору
диверсифікації логістичних ризиків,
нарощування експорту в ЄС.

Побудова
-перевалочних потужностей з
ємністю одночасного
зберігання не менше 1 млн.
тонн;
- транскордонних терміналів
з потужністю 4 млн тонн
зернових та 1 млн тонн олії
на рік.

Збільшення потенціалу
експорту ~12 млн. тонн
продукції переробки, 4
млн тонн зернових, 1 млн
тонн олії, валютна
виручка 6,2 млрд.
долларів на рік.

Мінагрополітики
,

Мінінфраструкту
ри

7.3 млрд. грн.
($242 млн.)

Міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Реформа судової та
правоохоронної
системи, дерегуляція
сфери підключення
до інженерних
мереж
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Розвиток
річкового
експорту
агропродукції

Вантажно-транспортна інфраструктура
ЄС значної мірою використовує
річковий басейн Дунаю, в тому числі
для доставки аграрної продукції.
Використання українських портів річки
Дунай дозволить знизити вартість
логістики, збільшити логістичну
спроможність українського експорту,
активізувати експорт плодоовочевої
продукції півдня України, а також
експорт готової продукції.

Модернізація портової
інфраструктури: будівництво
терміналів потужністю
одночасного зберігання не
менше 1 млн. тонн.
Розвиток власного
торгівельного флоту:
придбання, довгостроковий
фрахт або кредитування
будівництва не менше 100
суден.

Збільшення потенціалу
експорту ~12 млн. тонн
плодовоочевої продукції
та продукції переробки,
валютна виручка 18 млрд
дол.на рік.

Мінагрополітики
,

Мінінфраструкту
ри

8 млрд. грн.
($267 млн.)

Міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Реформа судової та
правоохоронної
системи, дерегуляція
сфери підключення
до інженерних
мереж

Повернення
сільськогосподар
ських земель в
економічний обіг

В результаті бойових дій вже
пошкоджені близько 5% земель
сільськогосподарського та пов'язаного з
ним призначення. У зв'язку з цим на
національному рівні необхідно
здійснити ряд заходів щодо повернення
їх до економічного обігу. Зокрема,
інвентаризація таких земель,
встановлення їхньої остаточной площі,
класифікація, аналіз, оцінка
пошкоджень і втрат, заходи щодо
повернення: розмінування,
рекультивація, консервація, а також
моніторинг

Повернення до
господарського використання
усіх пошкоджених та
втрачених у сільському
господарстві земельних
ресурсів.

30 млрд. грн. щорічно
економічного ефекту від
виробничого
використання таких
земель

Мінагрополітики
ДСНС

48,2 млрд. грн.
($1,61 млрд.)

Міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Постанова КМУ Про
порядок Повернення
сільськогосподарськ
их земель в
економічний обіг

Картографуванн
я території
України та
впровадження
Національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Без забезпечення актуальними
картографічними даними відновлення
та розвиток територій є неможливим.
Впровадження НІГД включно з
моніторингом земель забезпечить
ефективне прийняття органами
державної влади та органами місцевого
самоврядування управлінських рішень,
задоволення потреб суспільства в усіх
видах географічної інформації,
інтегрування у глобальну та
європейську інфраструктури
геопросторових даних

Проведено зйомки та
створення актуальної
картографічної основи всієї
території України.
Наповнення Національного
геопорталу

Ефективне використання
геопросторових даних
приведе до зростання
ВВП до 1% на рік

Мінагрополітики
Мінрегіон

Держгеокадастр

3,3 млрд. грн.
($110 млн.)

Держбюджет,
міжнародні
фінансові
організацій

План розвитку НІГД
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Сприяння
переходу
агропродовольчо
го сектору до
"зеленого"
зростання

Адаптація до клімату та пом'якшення
його наслідків мають бути в центрі
середньострокової трансформації
сільського господарства та підготовки
до вступу до ЄС. Більшість викидів у
сільському господарстві наразі
утворюються через неправильне
використання ґрунтів та неефективне
використання добрив, тому майбутні
програми та політики державної
підтримки мають стимулювати аграріїв
до впровадження технологій для
скорочення викидів ПГ та адаптації до
зміни клімату, підтримуючи
прибутковість господарства. Державна
політика та підтримка також мають
зосередитися на створенні
сприятливого середовища для
залучення кліматичних/вуглецевих
коштів та створення кліматичних
"розумних" послуг та збору інформації.

Підготовлено стратегію та
план дій щодо адаптації
агропродовольчого сектору у
відповідність із Зеленою
угодою ЄС;
Аграрні розписки та інше
законодавство адаптовано
для зниження витрат на
моніторинг, звітність та
верифікацію викидів ПГ;
Не менш як 60% фермерів
мають доступ до карт
ґрунтів, необхідних для
точного землеробства;
технології землеробства з
урахуванням вплив на клімат
(тобто технології no-till або
мінімальна обробка земель,
точне землеробство,
органічні добрива тощо)
будуть запроваджені на 40%
орних земель до 2030 року

Економічний ефект буде
досягнуто за рахунок
зниження нестабільності
сільськогосподарського
виробництва через зміну
клімату, додаткових
інвестиційних ресурсів
для фермерів та
підтримки/розширення
доступу до ринку із
посиленими
екологічними вимогами

Мінагрополітики 167 мільярдів
грн (5,6 млрд

доларів США)

Міжнародні
фінансові
організаційї

Будівництво
нового
транспортного
коридору до
портів Польщі та
Литви на базі
широкої
залізничної колії.

Різний стандарт європейської та
української колії суттєво обмежує
можливості експорту аграрної
продукції в напрямку польських та
литовських портів. Будівництво
широкої колії по території Польщі
дасть можливість зв'язати в єдину
мережу українські та прибалтійські
залізничні шляхи. Проект доцільний із
точки зору диверсифікації логістичних
ризиків, нарощування експорту в ЄС.

Побудовано новий
транспортний коридор, який
дозволяє безперешкодно
перевозити залізничним
транспортом не менш як 1
млн тонн продукції в місяць

Економічний ефект
досягається за рахунок
зниження логістичних
ризиків шляхом
диферсифікації експорту.
Додатковий шлях
дозволить збільшити
експорт на 12 млн тонн
зернових в рік

Мінагрополітики
Мінінфраструкту

ри

Загальна потреба
15 млрд грн
($500 млн)

Держбюджет,
донорська
допомога

Збереження
аграрного
сектору в умовах
блокади портів.

Блокада портів унеможливлює
реалізацію аграріями виробленої
продукції, що залишає їх без
необхідних коштів для проведення
збиральної кампанії 2022 року, а також
посівної кампанії 2022-2023 років.
Також необхідно вирішити питання
збереження врожаю в умовах дефіциту
приблизно 10 млн тонн елеваторних
потужностей. В умовах відсутності
внутрішніх ресурсів є необхідним
створення спеціального фонду для
фінансування вказаних заходів.

Забезпечення аграріїв
необхідними ресурсами для
проведення жнив та посівної
кампанії.
Збереження врожаю 2022
року до розблокування портів
шляхом придбання та/або
будівництва засобів
тимчасового зберігання

600 млрд грн
економічного ефекту від
збереження врожаю 2022
року та забезпечення
посівної 2022-2023 років.

Мінагрополітики 87,4 млрд грн
($2,91 млрд)

Міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС

Сприяння з
впровадження
ключових

Виконання Угоди про асоціацію та
Поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС є

Встановлення системи вимог
та контролю продукції "від

Економічного ефекту
буде досягнуто за
рахунок створення

Мінагрополітики 120 млн. грн ($4
млн)

донорська
допомога ЄС
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реформ в рамках
Угоди про
асоціацію та
Поглибленої та
всеохоплюючої
зони вільної
торгівлі між
Україною та ЄС
в частині
здоров'та рослин
та
удосконалення
фітосанітарного
контролю для
забезпечення
відповідності
вимогам ЄС.

ключовою реформою для
безперешкодного руху
сільськогосподарської та харчової
продукції в рамках ЄС та більшості
країн світу. Станом на даний час
виконано лише 64% від взятих
зобовязань в частині імплментації
законодавства ЄС

лану до столу" аналогічній
вимогам ЄС

березперешкодного руху
агропродовольчих
товарів між Україною та
ЄС, збільшення довіри
до системи українського
контролю з боку інших
країн

Коплексне
планування
просторового
розвитку та
використання
земель на
території громад

Перетворення у сфері децентралізації,
просторового розвитку та земельних
відносин в Україні, передбачені
прийнятими в останні роки законами з
пакету земельної реформи, мають
надати імпульсу процесу залучення
інвестицій для істотного підвищення
рівня життя населення та покращення
якості проживання в населених
пунктах, а також збереження
історичного і природного середовища
та ефективного управління ресурсами
територіальних громад. Комплексні
плани забезпечать сталий розвиток
територій з урахуванням державних,
громадських та приватних інтересів і
стануть ефективним практичним
інструментом управління відновленням
територій громад, економії коштів та
зменшення ризиків корупції і залучення
інвестицій.

Створено комплексні плани
просторового розвитку
територій всіх 1469 громад

Збільшення надходжень
річного бюджету кожної
громади щонайменше на
1 млн.грн., економія
коштів на виконанні
плланувальних робіт до
30%, значне скорочення
часу на розробку
планувальної
документації, залучення
інвестицій до громад.

Мінагрополітики
Мінрегіон

Держгеокадастр

5,4 млрд. грн.
($180 млн.)

Місцеві бюджети,
міжнародні
фінансові
організацій

Внесення змін до
деяких актів
земельного
законодавства щодо
просторового
планування
територій та
державного
земельного кадастру
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Розвиток
насінництва:
будівництво
заводів з
виготовлення
гібридного
насіння

Рослинництво в Україні має значну
залежність від імпортованого насіння.
Близько 40% гібридного насіння
імпортується, що створює потенціал
для локалізації виробництва насіння.
Будівництво нових заводів з
виготовлення гібридного насіння
дозволить посилити продовольчу
безпеку держави, зменшить логістичні
витрати на насіння та дозволить
розвивати українську селекцію

Побудовано заводи з
потужністю близько 4 млн
посівних одиниць

Заміщення імпорту
насіння зернових на
100% в еквіваленті 370
млн дол

Мінагрополітики 10.5 млрд грн
($350 млн дол)

Прямі іноземні
інвестиції

Зміна законодавства
в частині посилення
відповідальності за
шахрайство та
дотримання
авторського права з
відповідними
сплатами роялті

Оперативне
відновлення
АПК після війни

Експерти ФАО оцінили потенційну
пряму шкоду сільськогосподарським
активам України спочатку війни у $6,5
млрд. Сюди входить зруйнована
іригаційна інфраструктура, сховища,
техніка та інше сільськогосподарське
обладнання, портова інфраструктура,
теплиці, польові культури,
тваринництво та переробні
підприємства. Задля відновлення стану
АПК на довоєнний рівень потрібне
фінансування, в першу чергу, відбудови
втрачених активів.

Відновлення роботоздатності
~10,5 тис. підприємтсв у
галузі АПК, які мали
зупинили свою діяльність
через військовий стан

Доля АПК у ВВП країни
- 18%.
Валютна виручка від
галузі АПК - $27,7 млрд.
Відновлення 150 тис.
втрачених робочих місць

Мінагрополітики 195 млрд. грн.
($6,5 млрд.)

Державний
бюджет,
міжнародні
кредити та
донорська
допомога ЄС
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4. Необхідне нормативно-правове забезпечення

Назва НПА
до завдання Зміст розробки/ змін НПА

Орган державної влади,
відповідальний за

розробку/ змін НПА

Термін
розробки

Гранична
дата набрання

чинності
Статус НПА

Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо вдосконалення системи
управління об’єктами інженерної інфраструктури
меліоративних систем державної власності"

Зміна моделі власності та оперативного управління
об’єктами меліоративної інфраструктури, у томі числі
магістральними каналами, створення інституту операторів
меліоративних систем. Ці зміни будуть сприяти залученню
приватних інвестицій у меліоративну систему.

Мінагрополітики Розроблено 12/31/2022 На розгляді у
відповідному
органі державної
влади

Закон України "Щодо внесення змін до законодавства
про альтернативні джерела енергії"

Встановлення мінімального розміру вартості кубічного
метру газу, виробленого з біологічної сировини. Якщо
ринкова ціна знижується нижче 700 євро, держава виплачує
компенсацію виробнику енергії.

Мінагрополітики 31.12.2022 12/31/2023 Готується

Закон України "Про внесення змін до Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства в
Україні"

Передбачення можливості виділення державної підтримки з
використанням механізму попереднього авансування витрат,
а також виділення коштів на конкурсній основі.

Мінагрополітики 31.12.2022 12/31/2023 Готується

Закон України "Про внесення змін до Закону України
"Про державні портфельні гарантії"

Збільшення максимального розміру обороту суб’єкта, який
має право отримувати державні портфельні гарантії.

Мінекономіки 01.06.2023 12/31/2023 Готується

Постанова КМУ "Про затвердження Державної
програми охорони та відновлення грунтів"

Встановлення порядку інвентаризації земель, постраждалих
від військових дій, встановлення політики їх консервації,
рекультивації, відновлення та введення в товарний
сільськогосподарський обіг.

Мінагрополітики 01.06.2023 12/31/2023 Готується

Закон України "Про особливості фінансування
будівництва та реконструкції меліоративних систем"

Встановлення механізмів залучення приватних та
державних інвестицій в будівництво та реконструкцію
меліоративних систем, включаючи магістральні канали
державного значення.

Мінагрополітики 01.06.2023 6/1/2024 Готується

Закон України "Про внесення змін до регулювання
інноваційної діяльності та діяльності технопарків"

Встановлення механізмів фінансування наукових розробок у
сфері сільського господарства, регулювання реалізації цих
розробок на реальних бізнес-моделях та масштабування
проектів.

Мінекономіки, Мінагрополітики 01.06.2023 12/31/2023 Готується

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 р. № 1921 "Про затвердження Положення про
військово-транспортний обов'язок"

Встановлення обмежень на відсоток зерновозів та
автомобілів для перевезення палива, що можуть бути
мобілізовані у аграрного підприємства.

Мінекономіки, Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2022 Готується

Закон України "Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах, та
пального"

Спрощення регулювання обігу пального, зокрема
скасування на період дії військового стану ліцензій на
зберігання та реалізацію пального для субєктів АПК.

Мінфін, Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2022 Готується

Податковий Кодекс України та Постанова КМУ № 1165
"Про затвердження порядків з питань зупинення

Зниження адміністративного навантаження від дії СМКОР Мінфін 01.06.2022 12/31/2022 Готується
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реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних"
Податковий Кодекс України Щодо запровадження нової моделі оподаткування

сільськогосподарських кооперативів - патронажні дивіденди
Мінфін 01.06.2022 12/31/2022 Готується

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення
ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення суб’єктами
державного сектору економіки"

Щодо ефективного використання земель, які знаходяться в
постійному користуванні державних підприємств.

Мінагрополітики 01.06.2022

Проект Закону України "Про дефрагментацію земель" Усунення недоліків існуючого землекористування.
Формування економічно обгрунтованих землеволодінь та
землекористувань на землях усіх категорій.

Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2022 Готується

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення
механізму безоплатної приватизації земельних ділянок"

Максимальне скорочення сфери безоплатної приватизації як
головного джерела корупції у земельній сфері.

Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2023 Готується

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони ґрунтів та
відтворення їх родючості"

Забезпечення родючості грунтів та аграрного виробництва Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2023 Готується

Проект Закону України "Про комплексне реформування
права постійного користування земельними ділянками"

Перехід від пострадянських до ринкових форм
землекористування.

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Проект Закону України "Про удосконалення обігу
сільськогосподарських земель, в тому числі
лібералізацію через встановлення права викупати із
земель державної та комунальної форми власності
земельні ділянки під господарськими дворами,
спорудами та садами"

Визначення механізмів викупу земельних ділянок під
об'єктами нерухомого майна та багаторічними
насадженнями

Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2023 Готується

Проект Закону України "Про правовий статус земель
лісогосподарського призначення та спрощення внесення
до ДЗК відомостей про них"

Визначення правового режуму та порядку створення
приватних та комунальних лісів та внесення даних про них
до Державного земельного кадастру

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Проект Закону України "Про обмеження у використанні
земель"

Розширення кола обмежень та їх режимоутворюючих
об'єктів. Інтеграція відомостей про них з відомостями про
інші об'єкти Державнеого земельного кадастру та інших
публічних електронних реєстрів.

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Проект Закону України "Про консолідацію земель" Оптимізація сільськогосподарського землекористування
шляхом формування зручних для аграрного виробництва
масивів.

Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2023 Готується

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо забезпечення права
працівників державних сільськогосподарських
підприємств, установ, організацій на одержання
земельної частки (паю)"

Встанолюється механізм приватизації існуючих державних
сільськогосподарських підприємств (як майна, так і землі)

Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2022 Готується

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких
актів земельного законодавства щодо розвитку
просторового планування територій та державного
земельного кадастру"

Зміст документації з просторового планування буде
адаптований до цілей відновлення територій громад підчас
воєнних дій.

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується
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Проект Закону України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України"

Визначається фінансова модель сталого функціонування та
розвитку Державного земельного кадастру та просторового
планування.

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Проект Закону України "Про внесення змін до
бюджетного кодексу України"

Визначається фінансово-бюджетна модель сталого
функціонування та розвитку Державного земельного
кадастру та просторового планування.

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо упорядкування використання
земель, які перебувають в процесі відновлення"

Встановлюються обмеження використання земель, що
постраждали внаслідлк бойових дій, та запроваджується
стимулування раціонального використанння цих земель,
інвестицій та рекультивації

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Проект Закону України "Про реєстрацію земельних
ділянок інженерами-землевпорядниками"

На підставі реалізації пілотного проекту, надання права
сертифікованим інженерам-землевпорядникам реєструвати
земельні ділянки (з метою скорочення корупційних ризиків)

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Постанова КМУ "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України щодо розвитку
Державного земельного кадастру (№1051 та інш.)"

Розширення складу об'єктів та відомостей Державного
земельного кадастру

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Постанова КМУ "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України щодо розвитку
просторового планування територій (постанова 926 та
інш)"

Доповнення порядку розробки документації з просторового
планування нормами, що регламентують відновлення
територій

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Постанова КМУ "Про визначення переліку земель, що
потребують відновленя та Порядку проведення робіт з
їх відновлення"

Визначення складу земель, що потребують відновлення
внаслідок воєнних дій та порядку проведення робіт з їх
відновлення

Мінагрополітики 01.06.2022 6/1/2023 Готується

Постанова КМУ "Про порядок відшкодування шкоди та
збитків, завданих земельному фонду"

Визначення порядку відшкодування шкоди та збитків,
завданих земельному фонду внаслідок воєнних дій

Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2022 Готується

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін та доповнень до Порядку ведення
Державного земельного кадастру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2012 р. № 1051»

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей
про меліоративну мережу та складову частину
меліоративної мережі.

Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2022 Готується

Проект Закону України "Про залучення інвестицій у
розвиток аквакультури"

Визначає правові та організаційні засади управління
об'єктами державної власності, які можуть бути об'єктами
залучення інвестицій на підставі укладення договору про
здійснення інвестицій у розвиток аквакультури, з метою
створення сприятливих умов та підвищення продуктивності
та розвитку галузі аквакультури в Україні

Мінагрополітики 01.06.2022 12/31/2022 Готується

Проект Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо встановлення
пільгової ставки ПДВ на харчові продукти»

Встановлює знижену ставку ПДВ на харчові
продукти

Мінагрополітики 01.10.2022 12/31/2022 готується

Проект Закону України "Про захист рослин" Перегляд, осучаснення та приведення у відповідність о
законодавства ЄС державного регулювання сфери карантину
і захисту рослин

Мінагрополітики 12/31/2022 Зареєстровано у
ВР

Проект Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо харчових продуктів та інших об'єктів
санітарних заходів

Встановлення вимог до простежуваності харчових
продуктів, поняття харчового шахрайства та
відповідальності за харчове шахрайство

Мінагрополітики 01.10.2022 3/1/2023 готується
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