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В І Д К Р И Т Е   З В Е Р Н Е Н Н Я  

представників м’ясо-молочної галузі України 

  

 

Президенту України 

Зеленському В.О. 

 

Шановний Володимире Олександровичу! 

 

1 липня 2021 року Верховна Рада України конституційною більшістю прийняла Закон 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану 

вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської 

продукції». Відповідний законопроект № 5425-д підтримали практично усі депутатські фракції 

та групи, представлені у Верховній Раді України ІХ скликання. 

Ухвалений Закон спрямований на коригування умов застосування нової моделі 

оподаткування ПДВ операцій із постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, 

запровадженої з 1 березня 2021 року відповідно до Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів 

сільськогосподарської продукції» від 17.12.2020 р. № 1115-IX (Закон №1115).  

Ним передбачається виключити з переліку продукції, операції з постачання якої підпадають 

під дію зниженої ставки ПДВ у розмірі 14 %, ті види сільськогосподарської продукції, поставки 

яких орієнтовані переважно на забезпечення потреб внутрішнього ринку: сільськогосподарські 

тварини, молоко незбиране, цукрові буряки, жито, овес, насіння льону та інших олійних культур 

товарної позиції 1207 УКТ ЗЕД, а також цукрові буряки. 

Адже внаслідок того, що зниження ставки ПДВ було однократним і не поширювалось на 

етапи переробки сільськогосподарської продукції та торгівлі продуктами харчування, переробні 

підприємства, зокрема м'ясо-молочного напряму, опинились в дискримінаційних умовах та 

зазнали збитків. Крім того, внаслідок відсутності комплексної оцінки наслідків реалізації 

законодавчої ініціативи, яка була реалізована Законом №1115, відбулось підвищення цін на 

м'ясо-молочні продукти, що негативно позначилось як на рівні продовольчого споживання 

населення, так і показниках рівня інфляції у першому півріччі 2020 р. 

На виправлення помилок, допущених в Законі №1115 і спрямований Закон, прийнятий 

Верховною Радою України 1 липня 2021 року. Його положеннями також передбачено, що він 

набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до податкових 

періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування. 
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З огляду на те, що переробні підприємства м’ясо-молочної галузі кожного дня зазнають 

збитків внаслідок недосконалості положень Закону №1115, просимо Вас підписати прийнятий 

конституційною більшістю Верховної Ради України Закон найближчим часом, щоб 

оператори ринку мали змогу вже з 1 серпня 2021 року функціонувати в справедливих податкових 

умовах, належним чином підготувавшись до податкових змін. 

 

З повагою, 

Голова Об’єднання «Спілка                                                                   Голова Ради Асоціації  

молочних підприємств України»                                                           «М’ясної галузі» 

 

 
 

В. Чагаровський              О. Скорик 
 
 

 


