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Законопроекти, прийняті Верховною 

Радою України у першому читанні у 

червні 2019 року 

 

Розвиток сільськогосподарської кооперації 

Проект Закону «Про сільськогосподарську 

кооперацію» № 6527-д від 25.06.2018, знаходиться 

на розгляді у комітетах (ініціатори – Бакуменко 

О.Б., Лабазюк С.П. та ін. (партії «Блок Петра 

Порошенка», «Воля народу», «Батьківщина», 

«Радикальна партія Олега Ляшка», «Об’єднання 

Самопоміч», «Народний фронт», «Відродження», 

позафракційні)). Законопроект прийнято за основу 

в першому читанні 04.06.2019, готується на друге 

читання. 

Даний Законопроект вносить зміни до діючого 

законодавства про кооперацію, зокрема, щодо 

утворення, діяльності та ліквідації с/г кооперативів, 

в т.ч.: 

• відмову від поділу с/г кооперативів на виробничі 

та обслуговуючі. Відтепер члени (засновники) 

с/г кооперативу можуть самостійно обирати 

види діяльності: виробничий, обслуговуючий, 

переробний чи багатофункціональний, а також 

форму діяльності – з метою чи без мети 

одержання прибутку. Пропонується перехід до 

єдиної організаційно-правової форми – 

сільськогосподарський кооператив.   
• можливість створення кооперативних об'єднань 

- так званих кооперативів другого рівня; 

• створення у кожному с/г кооперативі фонду 

розвитку, кошти якого та майно, придбане за 

рахунок цих коштів, не підлягатимуть розподілу 

між його членами; 

• заснування Агенції сприяння розвитку с/г 

кооперації, яка здійснюватиме інформаційну, 

консультативну та методологічну допомогу і має 

бути неприбутковою установою, що утворюється 

на засадах партнерства між державним, 

приватним та громадським секторами;  
• можливість повернення вкладених учасником 

коштів в разі виходу, виключення члена або 

ліквідації кооперативу, якщо таке повернення 

передбачено статутом цього кооперативу. 

Поворотні вступний та цільовий внески 

повертаються члену кооперативу виключно у 

розмірі, у якому було внесено відповідні внески.   

• надання кооперативам компенсації в розмірі до 

90% суми ЄСВ з держбюджету тощо. 

Законопроекти, запропоновані у 

Верховній Раді України у червні 2019 

року 

 

Збільшення дотацій на утримання ВРХ 

Проект Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну підтримку сільського 

господарства» (щодо підтримки власників великої 

рогатої худоби)» № 10371 від 06.06.2019, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – 

Головко М.Й. (позафракційний)). 

Даним законопроектом пропонується збільшити 

щорічну підтримку власникам ВРХ до суми, 

еквівалентної не менше як 300 Євро в національній 

валюті, з розрахунку на одну голову об’єкта дотації. 

Дотація має виплачуватись не пізніше 1 липня 

кожного року. 

Дотація за молодняк, який народився у 

господарствах фізичних осіб, надається за кожні 

чотири місяці у період утримання молодняка у 

розмірі: 

• віком від одного до п’яти місяців – не менше 50 

Євро (наразі 300 грн.) в еквіваленті в 

національній валюті України за голову; 

• віком від п’яти до дев’яти місяців - не менше 100 

Євро (наразі 700 грн.) в еквіваленті в 

національній валюті України за голову; 

• віком від дев’яти до тринадцяти місяців - не 

менше 200 Євро (наразі 1500 грн.) в еквіваленті 

в національній валюті України за голову. 

 

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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