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Зміст 

 

Закони та інші нормативно-правові акти, які 

прийняті або набули чинності у листопаді 2019р. 

• Зменшення видатків на АПК у 2019 

• Видатки Державного бюджету на аграрний сектор у 2020 році 

• Заборона суцільної вирубки лісів на схилах Карпат 

• Нові вимоги до імпорту тварин та іншої продукції, пов’язаної з 

тваринництвом 

 

Законопроекти, прийняті Верховною Радою 

України в першому читанні у листопаді 2019р. 

• Базовий законопроект щодо відкриття ринку землі  

 

Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді 

України у листопаді 2019р. 

• Проведення державної інвентаризації земель 

• Запровадження європейських норм у хутровому виробництві 

• Відновлення відшкодування ПДВ при експорті олійних культур 

• Державна підтримка при будівництві рибницьких господарств 

 

• Лісове господарство 

• Правове врегулювання національної інвентаризації лісів 

 

 

 

 

  

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


 Огляд аграрного законодавства             Випуск 12/2019     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 листопаді 2019 року  

 

Зменшення видатків на АПК у 2019 

Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2019 

рік»» № 265-ІХ від 31.10.2019. Закон підписано 

Президентом України 07.11.2019 та набирає 

чинності 09.11.2019.  

Законом зменшуються видатки за деякими 

бюджетними програмами з метою вирішення 

першочергових завдань (виплати заробітної плати 

шахтарям, недопущення відключення шахт від 

електропостачання, забезпечення національної 

безпеки та оборони тощо), в т.ч.: 

• за програмою «Державна підтримка 

тваринництва, зберігання та переробки 

сільськогосподарської продукції, аквакультури 

(рибництва)» на 540,2 млн грн; 

• за програмою «Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників» на 200,0 млн грн; 

• за програмою «Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств» на 10,4 млн грн. 

 

Видатки Державного бюджету на аграрний 

сектор у 2020  

Закон України «Про Державний бюджет України на 

2020 рік» № 294-ІХ від 14.11.2019. Закон 

прийнято Верховною Радою України 14.11.2019. 

Остаточною редакцією Закону передбачається 

виділення 4,24 млрд. грн. на підтримку 

сільгоспвиробників, з них 0,24 млрд. планується 

направити у фонд гарантування кредитів, виданих 

на купівлю землі після відкриття ринку землі, яке 

попередньо планується на 01.10.2020. Решту буде 

розподілено на дотації за діючими державними 

програмами підтримки. Розподіл коштів має 

підготувати Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. 

Окрім того, передбачається виділення: 

• 1,9 млрд. грн. - на фінансування 

Держгеокадастру, з них: 

o 76 млн. грн. – на проведення 

земельної реформи, 

o 430 млн. грн. - на проведення 

інвентаризації земель та оновлення 

картографічної основи Державного 

земельного кадастру;  

• 3,9 млрд. грн. - на фінансування 

Держпродспоживслужби України передбачено, 

в тому числі 0,58 млрд. грн. – на 

протиепізоотичні заходи та участь у 

Міжнародному епізоотичному бюро. 

 

Заборона суцільної вирубки лісів на схилах 

Карпат 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо введення заборони на 

суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських 

схилах Карпатського регіону)» № 249-ІХ від 

30.10.2019. Закон підписано Президентом України 

19.11.2019 та набирає чинності 21.11.2019.  

Закон встановлює заборону на проведення 

суцільних рубок в гірських ялицево-букових 

деревостанах, суцільних рубок у лісах головного 

користування та високогірних районах Карпат, а 

також на їхніх схилах. Законодавча ініціатива не 

стосується дерев, які повалені вітром або 

пошкоджені хворобами та шкідниками. 

На стрімких схилах у гірських ялицево-букових 

лісах Карпатського регіону дозволяються лише 

вибіркові рубки головного користування та 

вибіркові рубки формування та оздоровлення 

лісів.  

На пологих і спадистих схилах у гірських ялицево-

букових деревостанах проводяться лише поступові 

і вибіркові рубки. 

До 2030 року планується розширити до 10 км на 1 

тис. га. інфраструктуру лісових доріг з твердим 

покриттям. 

Окрім того, Закон передбачає заборону рубки 

головного користування в національних 

природних парках та заказниках. 

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 
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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. 

 

Законопроекти, прийняті Верховною 

Радою України у першому читанні у 

листопаді 2019 року 

 

Базовий законопроект щодо відкриття ринку 

землі 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення» № 2178-10 

від 10.10.2019 (ініціатори – Сольський М.Т., 

Нікітіна М.В. та ін.  (партія «Слуга народу»)). 

Законопроект прийнято в першому читанні 

13.11.2019, готується на друге читання. 

Даний законопроект містить наступні пункти: 

• з 01.10.2020 скасовується заборона на 

відчуження земель с/г призначення усіх форм 

власності; 

• визначаються суб’єкти, які можуть набувати 

право власності на земельні ділянки с/г 

призначення: 

o громадяни України, 

o територіальні громади, 

o юридичні особи України, створені за 

законодавством України, 

o держава,  

o іноземні громадяни і особи без 

громадянства у разі набуття в порядку 

спадкування та обов’язком відчужити 

ділянку протягом року; 

• до 01.01.2024 не допускається набуття 

юридичними особами, бенефіціарним 

власником яких є іноземці, особи без 

громадянства, юридичні особи, створені за 

законодавством іншим, ніж законодавство 

України, іноземні держави, у власність землі 

с/г призначення державної, комунальної 

власності, а також пайові землі, за винятком 

тих земель, які на момент набрання чинності 

законом вже є в оренді, емфітевзисі таких 

юридичних осіб та за умови, що такі юридичні 

особи створені не менш, ніж 3 роки до 

набрання чинності законом; 

• встановлюється обмеження на сукупну площу 

земельних ділянок с/г призначення, яка може 

перебувати у власності громадянина або 

юридичної особи з урахуванням пов’язаних з 

нею осіб, а саме:  

o не більше 35% с/г земель у межах 

ОТГ, 

o не більше 8% с/г земель у межах однієї 

області, 

o не більше 0,5% с/г земель України.  

 

Законопроекти, запропоновані у 

Верховній Раді України у листопаді 

2019 року 

 

Проведення державної інвентаризації 

земель 

Проект Закону «Про державну інвентаризацію 

(аудит) земель» № 2405 від 08.11.2019, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор В.М. 

Рабінович (партія «Опозиційна платформа за 

життя»)). 

Законопроектом визначаються: 

• поняття та завдання державної інвентаризації 

(аудиту) земель (надалі 

«держінвентаризація»); 

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


 Огляд аграрного законодавства             Випуск 12/2019     Німецько-український агрополітичний діалог 

 

  

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

info@apd-ukraine.de 

www.apd-ukraine.de 

За підтримки 

 

• об’єкти держінвентаризації; 

• суб’єкти держінвентаризації та органи, що 

здійснюють регулювання у сфері 

держінвентаризації, їхні права та обов’язки; 

• підстави, порядок, строк, наслідки та 

фінансування проведення держінвентаризації; 

• склад і зміст технічної документації, 

використання даних держінвентаризації тощо. 

До закінчення проведення держінвентаризації всіх 

земель, але не раніше 01.01.2025, забороняється 

купівля-продаж земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної та 

комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх 

для суспільних потреб. 

 

Запровадження європейських норм у 

хутровому виробництві 

Проект Закону «Про внесення змін до  деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення 

правового регулювання хутрового виробництва в 

Україні» № 2360-1 від 14.11.2019, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатори Тарасов О.С., 

Давиденко В.М. та ін. (партії «Слуга народу», 

«Батьківщина», позафракційний)).  

Даний законопроект є альтернативним до 

законопроекту № 2360 від 31.10.2019.  

Метою його прийняття є вдосконалення правового 

врегулювання виробництва хутра та приведення 

законодавства України у сфері хутрового 

виробництва у відповідність з європейським 

законодавством. 

При цьому, в законопроекті наводиться 

обов’язковий перелік вимог, які мають бути 

встановлені. Це вимоги щодо: 

• простору (огорож, приміщень, кліток), 

обладнання і технологій, необхідних для 

утримання хутрових тварин; 

• забезпечення належного харчування та 

благополуччя хутрових тварин; 

• забезпечення гігієни, захисту здоров’я та 

ветеринарного обслуговування хутрових 

тварин; 

• транспортування та забою хутрових тварин; 

• проведення наукових досліджень щодо 

хутрових тварин. 

Також пропонується зменшити кількість хутрових 

звірів (з 2 тис. до 1 тис.), за наявності якої ферми, 

на яких вони утримуються, повинні будуть 

проходити оцінку впливу на довкілля.  

Законопроект передбачає доручити Кабінету 

Міністрів України розробити та затвердити 

Державну програму з розвитку виробництва хутра, 

посилити адміністративну відповідальність за 

правопорушення, пов’язані з діяльністю щодо 

виробництва хутра. 

Окрім того, уточнюється визначення поняття 

«хутрові тварини».  

 

Відновлення відшкодування ПДВ при 

експорті олійних культур 

Проект Закону «Про внесення зміни до 

Податкового кодексу України щодо деяких питань 

оподаткування податком на додану вартість 

операцій з вивезення за межі митної території 

України олійних культур» № 2446 від 14.11.2019, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Тарасов О.С., Сольський М.Т. та ін. (партії «Слуга 

народу», «Батьківщина», позафракційні)). 

Законопроектом пропонується відновити 

бюджетне відшкодування ПДВ при експорті 

олійних культур: сої, ріпаку та свиріпи. 

 

Державна підтримка при будівництві 

рибницьких господарств 

Проект Закону «Про  внесення змін до статті 17-2 

Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України»» № 2488 від 

22.11.2019, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор -Герман Д.В. (партїя «Слуга народу»)). 

Даним законопроектом до переліку об’єктів, 

вартість будівництва та реконструкції яких може 

бути частково відшкодована державою, додаються 

рибницькі господарства. 
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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. 

Лісове господарство 

Правове врегулювання національної 

інвентаризації лісів 

Проект Закону «Про внесення змін до Лісового 

кодексу України щодо проведення національної 

інвентаризації лісів» № 2379 від 05.11.2019, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Бондаренко О.В., Андрійович З.М. та ін. (партія 

«Слуга народу»)). 

Законопроектом закріплюється правове 

визначення поняття Національної інвентаризації 

лісів (НІЛ). 

Порядок проведення НІЛ затверджується 

Кабінетом Міністрів України.  

Національна інвентаризація лісів здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету або за 

рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. 
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