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при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України»  

 
 
 

 
 ОГЛЯД АГРАРНОГО  ЗАКОНОДАВСТВА  

 

Зміст 

 

Закони та інші нормативно-правові акти, які 

прийняті або набули чинності у серпні 2019р. 

 

• Нові стандарти виробництва та обігу органічної продукції 

• Удосконалення правил надання інформації про харчові 

продукти 

• «Зелений тариф» для наземних малих сонячних 

електростанцій 

• Затвердження нових вимог до меду 

• Призначення Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 

 

Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді 

України у серпні 2019р. 
 

• Скасування обов’язкової умови відкриття земельного ринку 

• Альтернативи щодо зняття земельного мораторію 

• Передача державних сільськогосподарських земель в приватну 

власність 

• Заборона зміни цільового призначення рекреаційних зон 

• Посилення відповідальності за забруднення земель 

Лісове господарство 

• Мораторій на суцільну вирубку лісу та зелених насаджень 

 

 

 

  

mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/


 Огляд аграрного законодавства             Випуск 09/2019     Німецько-український агрополітичний діалог 

 

  

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

info@apd-ukraine.de 

www.apd-ukraine.de 

За підтримки 

 

Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули 

чинності у серпні 2019 року  

Нові стандарти виробництва та обігу 

органічної продукції 

Закон України «Про основні принципи та вимоги 

до органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції» № 2496-VIII від 10.07.2018. 

Закон вводиться в дію 02.08.2019. 

Даний Закон було розроблено у рамках 

гармонізації законодавства України до 

законодавства ЄС. Серед основних положень: 

• регламентація вимог до виробництва, 

маркування та обігу органічної продукції. 

Визначається Перелік речовин, які 

дозволяється використовувати у процесі 

органічного виробництва. Продукт може 

маркуватися як органічний, якщо він містить 

не менше ніж 95% органічних інгредієнтів 

сільськогосподарського (с/г) походження (за 

вагою) та не більше 5% (за вагою) 

неорганічних інгредієнтів, внесених до 

Переліку речовин, що дозволяється 

використовувати у процесі органічного 

виробництва. Органічна продукція має 

підтверджуватися сертифікатом та 

маркуватися державним логотипом; 

• запровадження чіткого механізму реєстрації 

органів сертифікації, операторів ринку та 

органічного насіння; 

• встановлення основних засад проведення 

сертифікації органічного виробництва з 

деталізацією за галузями. Зокрема, 

передбачається проведення сертифікації 

самого процесу виробництва, а не кінцевого 

продукту; 

• запровадження суттєвих штрафів за 

порушення вимог законодавства у сфері 

виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції. 

 

Удосконалення правил надання інформації 

про харчові продукти 

Закон України «Про інформацію для споживачів 

щодо харчових продуктів» № 2639-VIII від 

06.12.2018. Закон вводиться в дію 06.08.2019. 

Закон розроблений у рамках гармонізації 

законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу та виконання зобов’язань 

України в сфері санітарних та фітосанітарних 

заходів.  

Законом встановлюються: 

• правові та організаційні засади надання 

споживачам інформації про харчові продукти; 

• загальні принципи та вимоги щодо надання 

споживачеві інформації про харчові продукти, 

зокрема:  

o інформація про харчовий продукт має 

бути точною, достовірною та зрозумілою 

для споживача та не повинна вводити в 

оману; 

o висота малих літер у тексті, яким 

надається обов'язкова інформація про 

харчовий продукт, має бути не меншою 

1,2 мм. 

Маркування харчових продуктів обов’язково має 

містити: 

o назву харчового продукту, 

o перелік інгредієнтів, в т.ч. тих, які 

викликають алергічні реакції, 

o кількість харчового продукту, 

o мінімальний термін придатності, 

o особливі умови зберігання та 

використання, 

o найменування та місцезнаходження 

відповідального оператора ринку чи 

імпортера, 

o країну або місце походження, 

o інструкцію з використання (за 

необхідності), 

o для напоїв із вмістом спирту етилового 

понад 1,2 % об’ємних одиниць – 

фактичний вміст спирту у напої, 

o інформацію про поживну цінність, 

o інформацію про наявність ГМО, якщо їхня 

частка перевищує 0,9% в будь-якому 

інгредієнті харчового продукту. Такий 

продукт має містити позначку «з ГМО»; 
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• обов’язки операторів ринку з 

доведення цієї інформації до інших 

операторів ринку та до споживачів. 

Також Закон визначає, що харчові продукти, які 

відповідають вимогам законодавства, які діяли до 

введення в дію цього Закону, але не відповідають 

вимогам цього Закону, можуть вироблятися та 

вводитися в обіг протягом трьох років після 

введення в дію цього Закону.  

Держпродспоживслужба визначається органом, 

який буде контролювати виконання операторами 

ринку вимог до інформації про харчові продукти. 

Передбачається відповідальність операторів ринку 

харчових продуктів за порушення норм Закону у 

вигляді штрафів розміром від 5 до 30 мінімальних 

заробітних плат (від 20865,00 до 83460,00 грн 

станом на 30.09.2019). 

Норми Закону не поширюються на харчові 

продукти, призначені для особистого споживання. 

 

«Зелений тариф» для  наземних малих 

сонячних електростанцій 

Закон України «Про внесення змін до статті 9-

1 Закону України «Про альтернативні джерела 

енергії» щодо врегулювання питання генерації 

електричної енергії приватними 

домогосподарствами» № 2755-VIII від 11.07.2019. 

Закон підписано Президентом України 06.08.2019 

та вводиться в дію 09.08.2019. 

Даний Закон надає право отримання «зеленого 

тарифу» наземним домашнім сонячним 

електростанціям потужністю до 30 кВт без 

обмежень щодо місця розташування та 

встановленої потужності.  

Як відомо, Законом України № 2712-VIII від 

25.04.2019 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення конкурентних умов 

виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії» було введено обмеження для 

наземних домашніх сонячних електростанцій.  

 

Затвердження нових вимог до меду 

Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України «Про затвердження Вимог 

до меду» № 330 від 19.06.2019. Наказ 

опубліковано 06.08.2019 та набирає чинності 

06.02.2020. 

Даний Наказ гармонізує законодавство України із 

законодавством Європейського союзу у частині 

вимог до меду. Документ встановлює вимоги щодо 

характеристик та складу меду, термінології, 

маркування, етикетування меду.  

  

Призначення Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 

Постанова Верховної Ради України «Про 

формування складу Кабінету Міністрів України» № 

12-ІХ від 29.08.2019.  

Постановою визначається новий склад Кабінету 

Міністрів України. На посаду Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, з 29.08.2019, призначається Милованов 

Т.С. 

 

Законопроекти, запропоновані у 

Верховній Раді України у серпні 2019 

року 

 

Скасування обов’язкової умови відкриття 

земельного ринку 

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України (щодо запровадження вільного 

ринку землі та скасування земельного кріпацтва)» 
№ 10469 від 22.08.2019, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатор – Мушак О.П. (партія «Блок 

Петра Порошенка»)). 

Законопроектом пропонується скасувати 

мораторій на продаж земель 

сільськогосподарського (с/г) призначення, 

незалежно від дати набрання чинності закону про 

обіг земель с/г призначення. 

 

Альтернативи щодо зняття земельного 

мораторію 

Проект Закону «Про внесення змін до розділу X 

«Перехідні положення» Земельного кодексу 

України щодо заборони відчуження 

сільськогосподарських земель до проведення та 

встановлення результатів Всеукраїнського 

референдуму стосовно купівлі-продажу земель 
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сільськогосподарського призначення» № 1101 від 

29.08.2019, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Новинський В.В., Шпенов Д.Ю. та ін. 

(позафракційні)). 

Метою законопроекту є заборона на купівлю-

продаж земель с/г призначення до проведення та 

встановлення результатів Всеукраїнського 

референдуму з цього питання. Окрім того, 

Кабінету Міністрів України доручається: 

• до 01.01.2023 забезпечити проведення 

інвентаризації земельних ділянок с/г 

призначення усіх форм власності та внесення 

отриманих відомостей до Державного 

земельного кадастру; 

• протягом двох місяців з дня набрання чинності 

цим законом розробити та внести на розгляд 

Верховної Ради України проекти законів про 

порядок викупу державою земельних ділянок 

с/г призначення, про стимулювання розвитку 

сімейних фермерських господарства та 

підтримку фермерської діяльності. 

 

Проект Закону «Про внесення змін до розділу X 

«Перехідні положення» Земельного кодексу 

України щодо мораторію на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення» № 1101-1 

від 29.08.2019, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатори – Королевська Н.Ю., Солод 

Ю.В. та ін. (партія «Опозиційна платформа – За 

життя»)). 

Даний законопроект є альтернативним до 

законопроекту № 1101 від 29.08.2019. 

Пропонується запровадити купівлю-продаж 

земельних ділянок та земельних часток (паїв) за 

умови, якщо за результатами Всеукраїнського 

референдуму буде схвалено рішення про 

можливість запровадження вільної купівлі-

продажу земель с/г призначення.  

 

Проект Закону «Про внесення змін до розділу X 

«Перехідні положення» Земельного кодексу 

України щодо мораторію на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення» № 1101-2 

від 29.08.2019, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатор – Шпенов Д.Ю. 

(позафракційний)). 

Даний законопроект є альтернативним до 

законопроекту № 1101 від 29.08.2019. 

Законопроектом продовжується строк дії 

мораторію на продаж земель с/г призначення до 

набрання чинності законом про обіг земель с/г 

призначення, але не раніше 01.01.2030. 

 

Передача державних сільськогосподарських 

земель в приватну власність 

Проект Закону «Про приватизацію та порядок 

виділення громадянам України в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок земель 

сільськогосподарського призначення, що 

перебувають в державній власності» № 1124 від 

29.08.2019, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Шуфрич Н.І. (партія «Опозиційна 

платформа – За життя»)). 

Законопроектом передбачається передача 

громадянам України у приватну власність 

земельних ділянок с/г призначення, що 

перебувають в державній власності, в рамках 

забезпечення реалізації конституційного права 

власності громадян України на землю. У документі 
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визначаються організаційні та правові засади 

процедури передачі.  

 

 

Заборона зміни цільового призначення 

рекреаційних зон 

Проект Закону «Про введення мораторію на зміну 

цільового призначення окремих земельних ділянок 

рекреаційного призначення в населених пунктах»  

№ 1130 від 29.08.2019, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатор – Шпенов Д.Ю. 

(позафракційний)). 

Законопроектом пропонується введення 

мораторію строком на 10 років на зміну цільового 

призначення окремих земельних ділянок 

рекреаційного призначення, незалежно від форми 

власності, в містах та інших населених пунктах, а 

саме:  

• земельних ділянок зелених зон і зелених 

насаджень;  

• земельних ділянок об'єктів фізичної культури і 

спорту.  

 

Посилення відповідальності за забруднення 

земель 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо збереження родючості 

ґрунтів)» № 1132 від 29.08.2019, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатор – Шпенов Д.Ю. 

(позафракційний)). 

Законопроектом підвищується адміністративна 

відповідальність за псування і забруднення с/г та 

інших земель, порушення правил використання 

земель, безгосподарське використання земель, в 

т.ч.: 

• за псування і забруднення с/г земель 

передбачається збільшення штрафів з 20-100 

НМДГ до 500-1200 НМДГ (з 340-1700 грн. до 

8500-20400 грн.); 

• за порушення правил використання земель 

передбачається збільшення штрафів з 5-30 

НМДГ до 500-1200 НМДГ (з 85-510 грн. до 

8500-20400 грн.). 

 

 

 

Лісове господарство 

Мораторій на суцільну вирубку лісу та 

зелених насаджень 

Проект Закону «Про внесення змін до Лісового 

кодексу України щодо встановлення мораторію на 

суцільну вирубку лісів та зелених насаджень» № 

1155 від 29.08.2019, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатор – Шпенов Д.Ю. 

(позафракційний)). 

Законопроект передбачає введення мораторію 

строком на 10 років на суцільну вирубку лісів, крім 

заходів лісовпорядкування та поліпшення якісного 

складу лісів.  

Окрім того, забороняється видалення зелених 

насаджень в таких найважливіших об'єктах 

благоустрою зеленого господарства міст та інших 

населених пунктів, як:  

• лісопарки, рекреаційні зони, міські ліси, 

приміська зелена зона;  

• зелені насадження прибудинкових територій; 

• урочища зі стрімкими схилами;  

• берегозахисні ділянки та водоохоронні зони, 

острова річок у межах населених пунктів.  

 

Наведені в таблиці нижче 

законопроекти були перереєстровані у 

ВР ІХ скликання. 

 

№ 

п/п 

Новий № 

з/п 

Попередній 

№ з/п 

 

Випуск 

«Огляду 

аграрного 

законодавства» 

АПД *  

    

1 0851 від 

29.08.2019 

2089 від 

10.02.2015 

_______ 

2 0852 від 

29.08.2019 

2232а від 

02.07.2015 

08/2015 

3 0853 від 

29.08.2019 

3157 від 

21.09.2015  

10/2015 

4 0854 від 

29.08.2019  

4355 від 

31.03.2016  

04/2016 

5 0856 від 

29.08.2019  

6527-д від 

25.06.2018  

07/2018 

mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66575
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53968
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66528
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55828
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66527
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56566
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66530
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58610
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66529
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64294
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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 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. 

6 0857 від 

29.08.2019  

7060 від 

04.09.2017  

10/2017 

7 0858 від 

29.08.2019  

8121від 

14.03.2018 

04/2018 

8 0873 від 

29.08.2019  

6749 від 

17.07.2017  

08/2017 

9 0874 від 

29.08.2019  

9082 від 

14.09.2018 

_______ 

10 0875 від 

29.08.2019  

9253 від 

01.11.2018 

_______ 

11 0884 від 

29.08.2019  

3871 від 

02.02.2016 

03/2016 

 

* -  випуск «Огляду аграрного законодавства» АПД, 

який містить інформацію по зазначеному законопроекту 

під старим номером. Попередні випуски можна знайти 

на сайті АПД. 
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