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Законопроекти, запропоновані у 
Верховній Раді України у березні 
2019 року 
 
Звільнення профспілок від сплати земельно-
го податку 
Проект Закону «Про внесення змін до статті 282 
Податкового кодексу України щодо звільнення від 
сплати земельного податку професійних спілок» 
№ 10132 від 06.03.2019, знаходиться на розгляді у 
комітетах (ініціатор – Каплін С.М. (партія «Блок 
Петра Порошенка»)).  
Законопроектом пропонується звільнити профе-
сійні спілки від сплати земельного податку з ме-
тою покращення їхнього матеріального становища. 
 
Посилення вимог щодо використання пести-
цидів 
Проект Закону «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо вдосконалення регламенту 
державних випробувань і застосування пестици-
дів, з метою недопущення негативного впливу 
пестицидів, у тому числі стійких органічних забру-
днювачів, на здоров'я людей та об'єкти навколиш-
нього природного середовища» № 10136 від 
11.03.2019, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатор – Недава О.А. (партія «Блок Петра По-
рошенка»)).  
Основні положення законопроекту: 
 заборона ввезення на територію України, виро-

бництва, торгівлі, застосування, рекламування 
та транспортування пестицидів, до складу яких 
входять хімічні речовини, що підпадають під 
дію Стокгольмської конвенції про стійкі органіч-
ні забруднювачі 2001р.; 

 посилення вимог щодо проведення державних 
випробувань пестицидів; з метою перевірки 
вводиться незалежна державна експертиза ре-
зультатів державних випробувань пестицидів і 
агрохімікатів; 

 запровадження моніторингу змін навколишньо-
го природного середовища, які відбуваються 
під впливом хімічних речовин пестицидів; 

 запровадження маркування харчових продук-
тів, у тому числі питної води, на наявність пес-
тицидів; 

 покладення відповідальності за утилізацію не-
придатних або заборонених до використання 
пестицидів і агрохімікатів, а також тари з-під 
них, на виробників та реалізаторів пестицидів і 
агрохімікатів. 

 
Зміни у порядку ввезення пестицидів 
Проект Закону «Про внесення зміни до статті 4 
Закону України «Про пестициди і агрохімікати» 
щодо вдосконалення порядку ввезення на митну 
територію України незареєстрованих в Україні 
пестицидів для цілей їх державної реєстрації» № 
10172 від 21.03.2019, знаходиться на розгляді у 
комітетах (ініціатор – Поляков М.А. (партія «На-
родний фронт»)). 
Законопроектом планується дозволити ввезення 
на митну територію України незареєстрованих в 
Україні пестицидів з метою їхньої державної реєст-
рації не тільки з країн, де вони виробляються (по-
точне регулювання), але й з країн, де вони засто-
совуються. 
 

Приєднання України до Протоколу Карпат-
ської конвенції 
Проект Закону «Про приєднання до Протоколу про 
сталий розвиток сільського господарства та сіль-
ської місцевості до Рамкової конвенції про охорону 
та сталий розвиток Карпат» № 0220 від 
29.03.2019, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатор – Гройсман В.Б. (Прем’єр-міністр Украї-
ни)). 

Законопроект передбачає приєднання України до 
Протоколу про сталий розвиток сільського госпо-
дарства та сільської місцевості до Рамкової конве-
нції про охорону та сталий розвиток Карпат, укла-
деного 12.10.2017 в м. Лілафюреді (Угорщина). 

Оригінал тексту Протоколу англійською мовою 
можна знайти на офіційному сайті Карпатської 
конвенції за посиланням: 
http://www.carpathianconvention.org/protocol-on-
sustainable-agriculture-and-rural-development.html 
Переклад Протоколу українською мовою додається 
до Законопроекту. 
 
 



Огляд аграрного законодавства             Випуск 04/2019     Німецько-український агрополітичний діалог 

 

  
- 3 - Героїв Оборони 10, оф.10, 03680 Київ 

info@apd-ukraine.de 
www.apd-ukraine.de 

За підтримки 

В публікації «Огляд аграрного законодавства в Україні» 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 даного огляду не може розглядатися як юридична консультація.  
Їх можна розподілити наступним чином: 
 «Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або набули чинності протягом періоду, який аналізується» 

означає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони набудуть чинності пі-
зніше; Постанови Кабінету Міністрів України. 

 «Законопроекти, які мають важливе значення і знаходяться в законотворчому процесі протягом періоду, який 
аналізується»: наприклад, прийняті Верховною Радою у першому читанні або ті, що опрацьовуються в комітетах, 
однак, поки не прийняті. 

 «Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді протягом періоду, який аналізується» означає: законопроекти, 
зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 
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