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🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
Березень
• Скасовано додаткові процедури зі сертифікації насіння Наказ 
Мінагро від 1 березня 2022 № 132

• Спрощено маркування імпортованих харчових продуктів і 
кормів Постанова КМУ № 186 від 3 березня 2022

• Полегшено доступ до пального, пестицидів та агрохімікатів 
Постанова КМУ № 297 від 16 березня 2022 

Квітень
• Спрощено фітосанітарні вимоги до імпорту, в т.ч. насіння Постанова 
КМУ №398 від 1 квітня 2022

• Спрощено реєстрацію сільгосптехніки, введено необов'язковість 
огляду державним інспектором Постанова КМУ № 434 від 12 квітня 2022 р

• Скасовано заборону на експорт ВРХ, м‘яса та субпродуктів 
Постанова КМУ № 422 від 9 квітня 2022 

Травень 
• Спрощено державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти Постанова КМУ № 537 
від 07.05.2022

• Спрощено експорт та імпорт продуктів тваринного та рослинного 
походження, генетичного матеріалу, пестицидів і агрохімікатів 
Закон № 2246-IX від 12.05.2022 

• Спрощено процедуру передачі ОВА земель аграріям на рік без 
реєстрації Закон № 2247-IX від 12.05.2022 

• Ухвалено Закон щодо стимулювання виробництва спирту, 
біоетанолу та спрощення процедур обліку Закон № 2284-ІХ від 
31.05.2022

Липень
• Скасовано ліцензії на експорт пшениці Постанова КМУ № 759 від 01 
липня 2022 року

• Спрощено процедури оформлення карантинного та 
фітосанітарного сертифікатів для зниження бюрократичного 
навантаження на аграріїв Постанова КМУ № 818 від 22 липня 2022 р.

• Звільнено від оподаткування ввізним митом товарів, що 
використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або 
олійних культур Закон № 2445-IX від 27.07.2022

• Скасовано заборону на експорт жита Постанова КМУ № 832 від 26 липня 
2022

Вересень
• Дозволено проведення фумігації вантажів за межами митної 
території України Постанова КМУ № 1029 «Про внесення змін до пункту 1 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 398» від 10 вересня 
2022

Жовтень
• У ДЗК запроваджено автоматичний розрахунок НГО земельних 
ділянок, розташованих у межах населених пунктів

• Спрощено процедуру оплати послуг із фумігації зерна за 
кордоном Постанова КМУ № 1120 від 4 жовтня 2022

🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ 🌾 АГРОЛОГІСТИКА 🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 🎣 МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА 

Червень
• Відновлено функціонування Державного земельного кадастру. 
Наказ ДГК від 09.06.2022 № 141

Листопад
• Розпочато заходи (тендери) з модернізації фітосанітарної та 
ветеринарної лабораторій на об’єкті в Ізмаїлі ($3,6 млн від Японії і 
Німеччини) та з модернізації та закупівлі обладнання 6 
регіональних лабораторій ($2,5 млн від ЄС та Канади)
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👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ
₴1 645 млн
безповоротна допомога на 1 га 
та на голову ВРХ, 31 000 заявок

₴90 000+ млн
пільгових кредитів видано за 
програмою 5-7-9%, 
скористались 41 193 аграріїв

₴378 млн
підписано 70 заявок на 
розвиток садів і 8 заявок на 
будівництво теплиць

25 401 рукав
тимчасового зберігання зерна (з-поміж 
31 000) вже надано 1 488 аграріям для 
зберігання 5 млн тонн агропродукції. 
Програму реалізують ФАО та 
Мінагрополітики

105 комплектів
техніки буде видано аграріям 
протягом грудня в межах ініціативи 
ФАО та Мінагрополітики

8 000 рукавів
і 29 зернопакувальних машин та ін. 
закуплено USAID та видано 2 000 
аграріям

🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ 🌾 АГРОЛОГІСТИКА 🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 🎣 МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА 

1 356 виробників
безплатно отримали насіння 
кукурудзи на 26 000 га

140 тонн насіння
гречки було передано безплатно 
на 2 500 га

5 000 тонн насіння
передано безплатнофермерам 
через ФАО

235 000 голів
ВРХ у 296 господарствах із 
виробництва молока в 4 областях 
(Чернігівська, Київська, Сумська, 
Харківська) були забезпечені 
засобами гігієни за підтримки 
Швейцарії
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👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ

🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ 🌾 АГРОЛОГІСТИКА 🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 🎣 МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА 

Запланований обсяг програми 
підтримки пільгового кредитування 
для аграріїв спільно з IFC (50%) та 
іншими донорами (50%)

програма кредитування за низькою 
відсотковою ставкою до посівної та 
збирання врожаю–2023 спільно зі 
Світовим банком

• $ 202 млн – забезпечення 
компенсації % за 5-7-9 для с/г 
виробників та виробників 
продуктів

• $ 80 млн – виплати на гектар та 
голову ВРХ

• $ 50 млн – на підтримку
енергозабезпечення елеваторів

• $ 100 млн – закупівля та 
постачання пшениці й кукурудзи 
до Африки та Азії

Передбачено в ухваленому 
ЗУ «Про Державний бюджет на 
2023 рік» за фінансової підтримки 
Світового банку

• ₴1 млрд – гранти на розвиток 
садів і теплиць

• ₴360 млн –ФЧГК
• ₴201 млн – підтримка ОВК
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👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ ЦИФРОВІЗАЦІЯ

🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ 🌾 АГРОЛОГІСТИКА 🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 🎣 МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА 

90 000+
агровиробників уже 
зареєструвалися в Державному 
аграрному реєстрі, 73% - це фізичні 
особи, більше 80%користувачів 
обробляє до 50 га

запущено
12.08.2022 року

ДАР
є єдиним цифровим 
інструментом надання 
державної та міжнародної 
гуманітарної підтримки

ДАР
забезпечує рівний доступ та 
актуальне оновлення щодо 
програм підтримки

35 000+
надійшло заявок на підтримку

4 програми
держпідтримки реалізовано в ДАР: 
підтримка на голову ВРХ та на гектар 
(€50 млн), 30 тис. рукавів і 
завантажувальної техніки для 
зберігання зерна

Проєкт реалізовано за підтримки
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Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис

🌾 АГРОЛОГІСТИКА
Березень Переговори Туреччини та України про 
безперебійні поставки агропродукції до традиційних 
експортно залежних ринків

Квітень Єврокомісія анонсує скасування мит і квот на 
український експорт на рік

Створено Координаційну раду з питань логістики в 
сільському господарстві, яку очолив Міністр 
агрополітики Постанова КМУ 
№ 427 від 9 квітня 2022 р.

Травень Україна та Польща підписали 
спільну заяву про експорт українського 
зерна
Лідери ЄС працюють над створенням 
зелених коридорів

Україна веде перемовини про створення 
Організації країн-експортерів зерна

Домовлено про перенаправлення вантажів, 
які йшли через українські порти, 
доморських терміналів у Гданську та 
Констанці

Червень Єврокомісія запустила платформу для 
оптимізації експорту українського зерна – Grainlane

Уряди ЄС розглядають можливість надання Україні 
тимчасових сховищ для зернових

ВРУ ратифікувала Угоду про скасування мит і квот 
у торгівлі з Великобританією

Липень Понад 20 компаній будують перевалки в 
зонах, де пролягають нові логістичні маршрути: це 
Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина

Каналом гирла Бистре був відновлений прохід для 
суден, що перевозять агропродукцію

Підписано зернову угоду між Туреччиною, ООН і 
Україною

Серпень За час повномасштабної 
війни з Одеського порту вийшло 
перше судно з 26 тис. тонн
кукурудзи

Вересень За місяць роботи зернового коридору 
Україна відвантажила 60+ тисяч тонн пшениці у 
рамках ВПП ООН
Україна та Польща домовилися побудувати 
олієпровід до Гданська

Жовтень Україна спрощує порядок фумігації 
зерна при експорті

Листопад Зерновий коридор продовжує роботу

ЄС виділяє до 1 млрд євро на «Шляхи 
солідарності»
Зерновий коридор продовжено на 120 днів

Україна започаткувала програму "Grain from 
Ukraine"

Експорт 
агропродукції з 
України, тонн

🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ 🌾 АГРОЛОГІСТИКА 🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 🎣 МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА 
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Вересень
Опубліковано Закон України від 06.09.2022 № 2572-IX «Про особливості правової охорони 
географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист 
прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для 
сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» 

Підписано та опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та 
насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського 
Союзу» (№ 2763-IX від 16.11.2022)

Грудень 2022
Направлено на підпис Президента Проект Закону України № 4558 «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження 
з пестицидами і агрохімікатами» (№ 4558 від 30.12.2020)

Листопад 2022
Підписано та опубліковано Закон України «Про матеріали і предмети, призначені для 
контакту з харчовими продуктами» (№ 2718-IX від 03.11.2022)

Жовтень 2022
Зареєстровано законопроєкт «Про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників» 
(№ 8149 від 24.10.2022)

🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
Ухвалено євроінтеграційні закони та рішення з регуляції

Розроблено регуляції щодо 

товарознавчої оцінки та 
маркування м’яса

методики класифікації туш 
ВРХ, свиней і овець

вимог до яєць

вимог до інкубаційних яєць та 
молодняка свійської птиці

🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ 🌾 АГРОЛОГІСТИКА 🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 🎣 МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА 

Направлено на підпис Президента Проект Закону України «Про географічні зазначення 
спиртних напоїв» (№ 2800-ІХ від 01.12.2022)

Прийнято за основу Закону України № 5840 від 05.08.2021 «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері 
поводження з генетично модифікованими організмами»
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🎣МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА
Створення ОВК
Підготовка до створення оператора систем
Передача функцій до Держрибагентства
Лютий 2022
Ухвалено ЗУ «Про організації водокористувачів та стимулювання 
гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-ІХ від 17.02.2022)

Липень 2022
Зареєстровано законопроект про оператора меліоративних систем 
«Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної 
інфраструктури меліоративних систем державної власності» 
(№ 7577 від 21.07.2022 )

Затверджено модельний статут ОВК Постановою КМУ № 962 від 
27.08.2022

Вересень 2022
Почалося внесення відомостей про меліоративні 
системи до ДЗК

Травень 2022
Підписано та опубліковано ЗУ «Про організації водокористувачів та 
стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-ІХ від 17.02.2022)

Серпень 2022
Розпочато передачу майнових комплексів меліорації 
від Держводагентства до Держрибагентства Розпорядженням КМУ№ 
714 від 12.08.2022 

Грудень 2022
Створено перші дві організації водокористувачів у
Черкаській та Одеській обл.

Липень 2022
Зареєстровано урядовий проект Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного 
регулювання в галузі рибного господарства, збереження та 
раціонального використання водних біоресурсів та сфері 
аквакультури» (№7616 від 29.07.2022)

Жовтень 2022
Зареєстровано проект Закону «Про залучення інвестицій у розвиток 
галузі рибного господарства» (№ 8919 від 10.10.2022)

Листопад 2022
Зареєстровано проект Закону «Про приєднання України до Угоди про 
заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації 
незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства» 
(№ 0178 від 23.11.2022 р. )

Встановлено сплату за спецвикористання антарктичного і 
патагонського іклачів та антарктичного криля під час їх 
спеціального використання за межами юрисдикції України. 
(Постанова КМУ № 1331 від 29.11.2022 )

Старт реформи рибного господарства 
Старт цифровізації в рибному господарстві

🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ 🌾 АГРОЛОГІСТИКА 🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 🎣 МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА 

Аукціон із передачі танкера «Таманський» Держрибагентства в 
оренду на прозорих та конкурентних умовах із 5,3 млн грн, Протокол 
електронного аукціону BSE001-UA-20221107-80585

Ухвалено Постанову КМУ про реалізацію експериментального 
проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу правана 
укладення договорів користування на умовах оренди акваторією    
(№ 1191 від 14.10.2022)

Грудень
Прийнято постанову, якою запроваджується прозорий механізм 
реалізації права на спеціальне використання водних біоресурсів та 
створюються рівні умови економічної конкуренції для суб’єктів 
рибного господарства (від 30.12.2022 р. № 1479)
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👩💻РЕСУРСИ МІНАГРО

🇺🇦 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 👩🌾 ПІДТРИМКА АГРОСЕКТОРУ 🌾 АГРОЛОГІСТИКА 🇪🇺 ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ 🎣 МЕЛІОРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РИБНИЦТВА 

Оперативні та поточні 
новини агросектору 

🗞АГРО УКРАЇНА 🌐АГРО МІЖНАРОДНЕ

🖥АГРО ОНЛАЙН

🗓КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Міжнародні новини та 
котирування аграрної 
продукції на світових ринках

Найважливіші події

Поле онлайн, дашборд з 
експорту продукції, ринку 
землі та надання грантів

РЕЄСТРИ ТА 
ПОРТАЛИ

🪖БРОНЮВАННЯ
Електронний кабінет 
бронювання 
військовозобов’язаних

minagro.gov.ua facebook

viber

telegram
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