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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули 

чинності у травні 2019 року  

 

Посилення відповідальності за незаконну 

вирубку лісу 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо збереження 

українських лісів» № 2708-VIII від 25.04.2019. 

Закон підписано Президентом України 16.05.2019 

та набирає чинності 19.05.2019.

Законом України істотно знижується поріг 

кримінальної відповідальності за незаконну 

вирубку та експорт лісу, а саме: 

• зменшується з 2000 до 20 і більше 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(бл. 20 000 грн.) розмір істотної шкоди, з якої 

настає кримінальна відповідальність за 

незаконну вирубку лісу від 3 до 5 років; 

• зменшується мінімальна вартість лісу, що 

незаконно експортується, при якій настає 

кримінальна відповідальність. Віднині 

контрабанда лісу у великих розмірах, що 

складає 18 і більше (дотепер 1000 і більше) 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(бл. 17 000 грн.), карається позбавленням волі 

від 5 до 12 років. 

Окрім того, Закон удвічі посилює адміністративну 

відповідальність за незаконну вирубку лісу, а саме: 

• за незаконну вирубку громадянами 

збільшується штраф з 15-30 до 30-60 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

У разі вчинення даної протиправної дії 

посадовими особами збільшується штраф з 75-

150 до 150-300 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Зміни в порядку реєстрації та ідентифікації 

ВРХ 

Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України «Про затвердження 

Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої 

худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта 

великої рогатої худоби» № 163 від 28.03.2019. 

Наказ набирає чинності 04.05.2019. 

Наказом передбачено зміни: 

• бланку реєстраційної картки господарства, 

• бланку реєстраційної картки великої рогатої 

худоби (ВРХ), 

• вигляду зразка бирки для ідентифікації та 

реєстрації ВРХ, 

• бланку відомості переміщення тварин. 

 

Спрощення фітосанітарного митного 

контролю 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення перевірки 

сертифікатів та підтверджень у разі ввезення 

та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, 

зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних 

зразків сортів державним фітосанітарним 

інспектором під час здійснення фітосанітарного 

контролю» № 383 від 08.05.2019. Постанова 

набирає чинності 14.05.2019. 

Дана Постанова має на меті створення сприятливих 

умов для роботи державних фітосанітарних 

інспекторів, що виконують перевірку документів 

перед здійсненням фітосанітарного контролю 

насіння та садивного матеріалу при його імпорті 

та/або експорті з використанням механізму 

«єдиного вікна». Зокрема, мова йде про 

опрацювання наступних документів: 

• сертифікати країни-експортера, що засвідчує 

якість насіння та/або садивного матеріалу, 

сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA для 

насіння та садивного матеріалу за умови 

належності його до сорту, занесеного до 

Реєстру сортів рослин України та/або Переліку 

сортів рослин ОЕСР тих сільськогосподарських 

рослин, до схем сортової сертифікації яких 

приєдналася Україна; 

• підтвердження на ввезення насіння і садивного 

матеріалу для селекційних, дослідних робіт та 

експонування, підтвердження на ввезення 

дослідних зразків сортів рослин для проведення 

експертизи заявки.  

Постанова дозволить зменшити час, необхідний 

для здійснення експортно-імпортних операцій.  

 

Новий стандарт на пшеницю 

Наказ ДП «УкрНДНЦ» «Про прийняття 

національних стандартів та перенесення терміну 
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скасування чинності міждержавних нормативних 

документів в Україні» № 133 від 22.05.2019.  

Даним Наказом з 10.06.2019 скасовується стандарт 

ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» та 

вводиться в дію новий стандарт ДСТУ 3768:2019 

«Пшениця. Технічні умови».  

Метою стандарту є удосконалення нормативної 

бази у сферах виробництва, заготівлі, зберігання, 

переробки, торгівлі та визначення якості зерна 

пшениці м’якої та твердої на продовольчі і 

непродовольчі потреби відповідно до структури її 

вирощування в Україні. 

Головними нововведеннями стандарту є: 

• скорочення загальної кількості класів на зерно 

пшениці м’якої, а саме з 6 до 4 класів, з них - 3 

призначаються для використання на 

продовольчі потреби, 1 – на непродовольчі цілі 

(фуражна пшениця), а також для торгівлі 

(експортування). Зерно, яке не відповідає 

жодному класу, визначається як нестандартне 

з можливістю доведення до кращих класів за 

допомогою відповідних технологій. 

• підвищення та уточнення показників 

хлібопекарної якості – натури, вмісту домішок, 

фузаріозних зерен, ушкодження зерна клопом-

черепашкою, сили борошна, числа падіння; 

• вдосконалення методу визначення сажкових 

зерен; 

• гармонізація з міжнародними стандартами ISO. 

Нові вимоги до імпорту тварин та іншої 

продукції, пов’язаної з тваринництвом 

Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України «Про затвердження Вимог 

щодо ввезення (пересилання) на митну територію 

України живих тварин та їхнього репродуктивного 

матеріалу, харчових продуктів тваринного 

походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних 

продуктів тваринного походження та продуктів їх 

оброблення, переробки» № 553 від 16.11.2018. 

Наказ опубліковано 24.05.2019 та набирає чинності 

24.11.2019. 

Наказом передбачено кілька новацій: 

• введення нових принципів зонування та 

компартменталізації - дозвіл імпортувати 

тварин із безпечних зон, якщо не вся територія 

країни-імпортера вільна від тієї чи іншої 

хвороби тварин; 

• значне зменшення кількості діагностичних 

заходів щодо живих тварин на території країни-

експортера, а отже, й зменшення витрат 

операторів ринку; 

• оновлення вимог щодо походження сировини 

для виробництва харчових продуктів; 

• розширення переліку продуктів, які можуть 

імпортуватись в Україну, а саме: композитні 

продукти, желатин, колаген, молозиво, жаб’ячі 

лапки та равлики — загалом 33 види самих 

продуктів та продуктів їхньої переробки. 

 Автор, редакція та контакти: 

Марія Ярошко, Симан Юрк 

Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) 

Героїв Оборони 10, оф.10, 03680 Київ 

Тел. +38066/ 5981440 
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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 

пізніше; 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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