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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чинності 

у квітні 2020 року  

 

Посилення відповідальності за самовільне 

спалювання рослинності  

Закон України «Про внесення змін до Кодексу Укра-

їни про адміністративні правопорушення та Криміна-

льного кодексу України (щодо збільшення розмірів 

штрафів за забруднення атмосферного повітря)» № 

556-ІХ від 13.04.2020. Закон підписано Президентом 

України 15.04.2020 та набирає чинності 17.04.2020. 

Положеннями Закону збільшуються штрафи за:  

 забруднення атмосферного повітря шкідливими 

для життя, здоров'я людей або для довкілля ре-

човинами: зі 100-200 неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян (НМДГ1) до 1800-3600 

НМДГ (30 600 - 61 200 грн) або обмеженням волі 

строком до трьох років;  

 знищення або пошкодження об'єктів рослинного 

світу (лісових масивів, стерні тощо) вогнем чи ін-

шим загальнонебезпечним способом: з 300-500 

НМДГ до 5400-9000 НМДГ (91 800 – 153 000 грн) 

або обмеженням волі строком до п’яти років;  

 порушення вимог пожежної безпеки в лісах: з 5-

50 НМДГ до 90-900 НМДГ (1 530 – 15 300 грн). 

Якщо ж знищення лісу внаслідок необережного 

поводження з вогнем та порушення вимог поже-

жної безпеки в лісах призвели до лісової пожежі 

або поширення її на значній площі, штрафи зро-

стають з 15-60 НМДГ до 270-1080 НМДГ (4 590 - 

18 360 грн). 

 самовільне випалювання сухої рослинності: з 10-

70 НМДГ до 180-1260 (3 060 – 21 420 грн) НМДГ.  

 

Створення єдиного Геопорталу кадастрів 

Закон України «Про національну інфраструктуру ге-

опросторових даних» № 554-ІХ від 13.04.2020. За-

кон підписано Верховною Радою України 13.04.2020 

та направлено на підпис Президенту України. 

Закон розроблено згідно рекомендаціям Директиви 

2007/2/ЄС Європейського Парламенту і Ради 

                                                 
1 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2020р. складає 

17 грн. 

від 14.03.2007 із запровадженням інфраструктури 

геопросторової інформації у ЄС (INSPIRE). 

Даний Закон є однією зі складових запуску прозорої 

земельної реформи та забезпечує створення, розви-

ток і функціонування єдиного Геопорталу кадастрів 

та геопросторових даних.  

Закон уможливлює об’єднання інформації про різні 

об’єкти інфраструктури, мережі комунікацій та бази 

даних в одному місці. Інформація буде відкритою та 

безкоштовною й оновлюватиметься в режимі реаль-

ного часу. 

 

Відкриття ринку землі 

Закон України «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо обігу земель сільськогос-

подарського призначення» № 552-ІХ від 31.03.2020. 

Закон підписано Президентом України 28.04.2020 та 

набирає чинності 01.07.2021, крім пункту 2 розділу 

ІІ. 

Положеннями Закону передбачається: 

 скасування заборони на продаж земель сільсько-

господарського (с/г) призначення приватної фо-

рми власності з 01.07.2021, при цьому: 

o з 01.07.2021 до 01.01.2024 право на по-

купку землі надається виключно фізич-

ним особам – громадянам України; 

o з 01.07.2021 до 01.01.2024 передбача-

ється обмеження на купівлю землі – не 

більше 100 га в одні руки; 

o з 2024 року передбачається обмеження 

до 10 тис. га землі в одні руки (фізичні та 

юридичні особи); 

Докладніше див. випуск № 04/2020 «Огляд аграр-

ного законодавства» АПД. 

Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» набирає 

чинності з дня опублікування цього Закону, 

30.04.2020. Даним пунктом Кабінет Міністрів України 

уповноважується у шестимісячний строк з дня опуб-

лікування Закону розробити та затвердити порядок 

здійснення фінансової підтримки громадян і юриди-

чних осіб (у тому числі фермерських господарств) 

для придбання земельних ділянок сільськогосподар-

ського (с/г) призначення. 
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Законопроєкти, запропоновані у Вер-

ховній Раді України у квітні 2020 року 

 

Реформування ветеринарної медицини 

Проєкт Закону «Про ветеринарну медицину та бла-

гополуччя тварин» № 3318 від 09.04.2020, знахо-

диться на розгляді у комітетах (ініціатори – Черняв-

ський С.М., Чорноморов А.О. та ін. (партія «Слуга на-

роду»)).  

Законопроєкт передбачає реформування ветеринар-

ної медицини та відповідає вимогам понад десяти ак-

тів Європейського Союзу, що створює законодавче 

підґрунтя для подальшого виконання положень 

Угоди про асоціацію з ЄС. 

Положеннями законопроєкту врегульовуються на-

ступні питання: 

 застосування протимікробних препаратів, що за-

побігатиме поширенню антибіотикорезистентно-

сті серед тварин; 

 благополуччя с/г тварин і створення для них на-

лежних умов утримання і забою; 

 реєстрація та обіг ветеринарних препаратів, 

впровадження безстрокової реєстрації ветерина-

рних лікарських засобів; 

 зменшення кількості ветеринарних документів 

(замість 5 - 3 документи) та можливість оформ-

лення у електронному вигляді, скорочення 

строку їхньої видачі – з одного місяця до одного 

дня; 

 розвиток приватної ветеринарної медицини на 

селі; 

 підвищення відповідальності за порушення зако-

нодавства у сфері ветеринарної медицини та 

благополуччя тварин тощо. 

 

Продовження повноважень служб ветеринар-

ного контролю на кордоні 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Розділу X 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про державний контроль за дотриманням законо-

давства про харчові продукти, корми, побічні проду-

кти тваринного походження, здоров'я та благопо-

луччя тварин»» № 3398 від 27.04.2020, знаходиться 

на розгляді у комітетах (ініціатори – Чернявський 

С.М., Чорноморов А.О. (партія «Слуга народу»)).  

Законопроєктом передбачається продовження на 

один рік, до 17.05.2021, сьогоднішніх повноважень 

регіональних служб державного ветеринарно-сані-

тарного контролю та нагляду на державному кордоні 

України. 

 

Лісове господарство 

 

Збільшення штрафів за засмічення лісів 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу Укра-

їни про адміністративні правопорушення щодо поси-

лення відповідальності за дії, спрямовані на засмі-

чення лісів відходами та порушення вимог щодо охо-

рони середовища перебування і шляхів міграції, пе-

реселення, акліматизації та схрещування диких тва-

рин» № 3351 від 16.04.2020, знаходиться на розг-

ляді у комітетах (ініціатор – Бардіна М.О. (партія 

«Слуга народу»)).  

Метою законопроєкту є введення та посилення від-

повідальності за засмічення не тільки лісів, але й всіх 

ділянок, що розташовані в межах земель лісогоспо-

дарського призначення, а саме: збільшення штрафів 

з 25-100 НМДГ до 50-200 НМДГ (850-3400 грн.)  

Окрім того, пропонується запровадити адміністрати-

вну відповідальність за знищення або пошкодження 

середовища перебування тварин у лісі (нір, лігв, 

гнізд, мурашників тощо), а саме: накладання штра-

фів від 60 до 140 НМДГ (1 020 -  2 380 грн.) 

 

 

Автори, редакція та контакти: 

Підготовка проекту: Катерина Лелет 

Моніторинг та редакція видання українською  

мовою: Марія Ярошко 

Редакція видання німецькою мовою: Симан Юрк 

Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) 

Тел. +38 066 598 14 40 

info@apd-ukraine.de 

www.apd-ukraine.de 

 

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


 

Виконавці 

 

Моніторинг аграрного законодавства             Випуск 05/2020     Німецько-український агрополітичний діалог 

 

       

- 4 - 
Контакти: 

АПД Україна 
вул. Рейтарська, 29-б, 01030 

Київ 
info@apd-ukraine.de 

www.apd-ukraine.de 

 

 

 

В публікації «Огляд аграрного законодавства в Україні» розглядаються закони та нормативно-правові акти Верхов-

ної Ради http://iportal.rada.gov.ua/, які мають вагоме значення для сталого розвитку аграрного сектору (тобто, сут-

тєво 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 аналізу-

ється» 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 коміте-

тах, 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. 

mailto:info@apd-ukraine.de
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