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Випуск 02/2020  

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України  

 
 

 
 
 
 ОГЛЯД АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Зміст 
 
 

Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або 
набули чинності у січні 2020р. 
• Видатки Державного бюджету на аграрний сектор у 2020  
• Посилення захисту сільськогосподарських земель та майна від 

протиправного захоплення 
• Набуття чинності Закону про корми 

 
Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді України           
у січні 2020р. 
• Підтримка сільського товаровиробника 
• Посилення підтримки розвитку громад 
• Вдосконалення використання аграрних розписок 
• Законодавче встановлення розміру бюджетної підтримки для АПК 
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Закони та інші нормативно-правові 
акти, які прийняті або набули 
чинності у січні 2020 року  
 
Видатки Державного бюджету на аграрний 
сектор у 2020  
Закон України «Про Державний бюджет України на 
2020 рік» № 294-ІХ від 14.11.2019. Закон набирає 
чинності 01.01.2020. 
Законом 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. 

 

Посилення захисту сільськогосподарських 
земель та майна від протиправного 
захоплення 
Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії 
рейдерству» № 340-ІХ від 05.12.2019 (законопроєкт 
№ 0858 від 29.08.2019). Закон підписано 
Президентом України 13.01.2020 та набирає 
чинності 16.01.2020. 
Закон спрямований на забезпечення захисту 
майнових прав власників і користувачів земельних 

ділянок, запобігання протиправному поглинанню та 
захопленню підприємств у аграрному секторі 
економіки, вирішення інших питань у сфері 
регулювання земельних відносин. Для цього 
оновлюються норми законів та кодексів, що 
регулюють відносини у сфері нерухомого майна. 
Серед найважливіших нововведень: 
• подовження строків проведення реєстраційних 

дій та надання інформації з Державного реєстру 
прав з двох до п'яти робочих днів з дня 
реєстрації відповідної заяви; 

• взаємодія реєстраторів Державного земельного 
кадастру та державних реєстраторів речових 
прав на нерухоме майно; 

• автоматичне поновлення договорів оренди. 
Відтепер договори оренди землі, що 
передбачають умову про їх поновлення після 
спливу строку дії цих договорів, будуть 
вважатися продовженими автоматично, якщо 
одна із сторін за місяць до закінчення строку дії 
договору, не подала до державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно заяву про 
виключення з цього реєстру відомостей про 
поновлення договору та ін. 

Крім цього, Законом встановлюється кінцевий 
термін для завершення наповнення Державного 
земельного кадастру – 01.01.2022. 
 
Набуття чинності Закону про корми 
Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» 
№ 2264-VIII від 21.12.2017. Закон набирає чинності 
19.01.2020. 
Закон було розроблено з метою гармонізації 
українського законодавства з європейськими 
правовими нормами відносно підходів щодо 
надійності та гігієни кормових засобів. Документ 
було прийнято у 2017р. та передбачав дворічний 
перехідний період.  
Закон містить вимоги до виробництва кормів для 
всіх тварин - як призначених для виробництва 
харчових продуктів, так і для тварин, які 
вирощуються для інших цілей (домашні вихованці, 
мешканці зоопарку та ін.) 
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Для цього Законом визначаються: 
• основні терміни;   
• повноваження органів виконавчої влади у сфері 

виробництва, обігу та використання кормів; 
• права та обов’язки операторів ринку; 
• порядок реєстрації, припинення, поновлення, 

скасування дії державної реєстрації 
потужностей; 

• спрощена державна реєстрація кормових 
добавок (один раз на 10 років); 

• вимоги до виробництва та збуту кормів; 
• вимоги до маркування, представлення та 

фасування кормів; 
• вимоги до гігієни годування тварин; 
• відповідальність за порушення правових 

положень щодо кормових засобів тощо. 

 

Законопроєкти, запропоновані у 
Верховній Раді України у січні 2020 
року 
 
Підтримка сільського товаровиробника 
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо забезпечення 
економічної стабільності сільського населення)» № 
2772 від 17.01.2020, знаходиться на розгляді у 
комітетах (ініціатори – Герега О.В., Вацак Г.А. та ін. 
(партії «Слуга народу», «Батьківщина», 
позафракційні)). 
Законопроєктом пропонується: 
• встановлення граничного допустимого рівня 

мінімальних та максимальних закупівельних 
цін у виробників; 

• віднесення сирого молока до переліку об’єктів 
державного цінового регулювання та 
встановлення щорічно мінімально допустимого 
рівня закупівельних цін у виробника виходячи 
з результатів моніторингу аграрного ринку за 
попередній рік; 

• зміна строків розрахунків з постачальниками 
сільськогосподарської (с/г) продукції з семи 
банківських днів з дня отримання виручки від 
реалізації цієї продукції на сім банківських днів 
з дня отримання продукції; 

• введення штрафів для суб’єктів 
господарювання за здійснення закупівлі с/г 

продукції за цінами, нижчими від 
встановленого мінімально допустимого рівня. 

 
Посилення підтримки розвитку громад 
Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про оренду землі» щодо забезпечення 
соціально-економічного розвитку сільських 
територій» № 2773 від 17.01.2020, знаходиться на 
розгляді у комітетах (ініціатори – Герега О.В., 
Мінько С.А. та ін. (партія «Слуга народу», 
позафракційні)). 
Законопроєкт передбачає обов’язок агрофірм-
орендарів землі укладати з органом місцевого 
самоврядування угоди про соціально-економічне та 
культурне партнерство, яке полягає у здійсненні 
орендарем інвестицій у розвиток відповідної 
територіальної громади. Розмір та умови здійснення 
таких інвестицій будуть встановлюватися в угоді, 
однак їхня річна сума в грошовому еквіваленті має 
складати не менше 3% від нормативної грошової 
оцінки за кожну одиницю площі.   
Окрім того, законопроєкт надає право 
орендодавцям с/г земельних ділянок та паїв 
протягом 12 місяців з дня скасування мораторію на 
продаж с/г земель запропонувати орендарю 
перегляд розміру орендної плати або в 
односторонньому порядку достроково розірвати 
договір оренди без виплати будь-яких 
відшкодувань та продати належну їм ділянку. 
Наразі чинним законодавством забороняється 
одностороннє дострокове розірвання договору 
оренди с/г земель до закінчення строку його дії.  
 
Вдосконалення використання аграрних 
розписок 
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо функціонування 
та обігу аграрних розписок» № 2805 від 24.01.2020, 
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 
Гетманцев Д.О., Діденко Ю.О. та ін. (партія «Слуга 
народу»)). 
З метою вдосконалення законодавства щодо обігу 
аграрних розписок, а також розширення сфери їх 
використання, положеннями законопроєкту, серед 
іншого, пропонується: 
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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 прий-
няті. 

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

• визначення аграрної розписки як неемісійного 
цінного паперу; 

• створення електронного Реєстру аграрних 
розписок; 

• надання с/г обслуговуючим кооперативам 
права видавати аграрні розписки; 

• спрощення порядку видачі, обігу та припинення 
аграрних розписок тощо. 

 
Законодавче встановлення розміру 
бюджетної підтримки для АПК 
Проєкт Закону «Про внесення зміни до розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 
кодексу України щодо бюджетної підтримки АПК» 
№ 2825 від 31.01.2020, знаходиться на розгляді у 
комітетах (ініціатори – Кулініч О.І., Шахов С.В. та 
ін. (позафракційні)). 
Законопроєкт передбачає, що у 2021-2025 роках 
щорічний обсяг бюджетної підтримки, яка 
спрямовується на часткову компенсацію відсоткової 
ставки за кредитами с/г товаровиробників, в тому 
числі на придбання земель с/г призначення, 
становить не менше 1% випуску продукції у 
сільському господарстві. 
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