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Закони та інші нормативно-правові Розвиток сільськогосподарської кооперації
акти, які прийняті або набули чиннос- Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» (з/п № 0856 від 29.08.2019). Закон підписано
ті у липні 2020 року
Звільнення Голови Держлісагентства України

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
звільнення Заблоцького А.В. з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України» №
808-р від 02.07.2020.
Даним розпорядженням Заблоцький А.В. звільняється з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України.
Призначення нового Голови Держлісагентства України

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
призначення Кузьовича В.С. Головою Державного
агентства лісових ресурсів України» № 868-р від
15.07.2020.
Даним розпорядженням, на період дії карантину,
Головою Державного агентства лісових ресурсів
України призначається Кузьович В.С.
Міжнародні сертифікати для імпорту тваринної продукції

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України «Про затвердження форм міжнародних сертифікатів» № 1329 від
14.07.2020.
Даним Наказом затверджуються 72 нові форми
міжнародних сертифікатів, які наближають українське законодавство до європейських і міжнародних
вимог та спрощують процедуру імпорту в Україну
харчових продуктів. Нові сертифікати стосуються
наступних товарних груп:


свіже м'ясо різних видів тварин;



корми для тварин і кормові матеріали для кормів, у т.ч. сіно і солома;



молоко і молочні продукти;



яйця і продукти з них;



риба, мед, продукти бджільництва, равлики,
желатин, колаген, пух і пір’я, жири і продукти
переробки жиру та інші продукти тваринного
походження.

Виконавці

Верховною Радою України 21.07.2020 та направлено на підпис Президенту України.

Даний Закон врегульовує питання утворення, діяльності та ліквідації сільськогосподарських (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;
 визначення корпоративної освіти одним із пріоритетних завдань с/г кооперативу тощо.

Нові правила щодо збереження лісосмуг

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення» № 650 від
22.07.2020. Постанова набирає чинності 30.07.2020.
Затвердженими Правилами, зокрема, передбачається:


обов’язковість виконання цих Правил усіма власниками, орендарями та користувачами земельних ділянок, на яких розміщено полезахисні лісові смуги;



заходи зі збереження полезахисних смуг (зріджування в процесі рубок догляду, рубки,
пов’язані з реконструкцією, агротехнічний догляд, збереження від пожеж, незаконних рубок,
пошкодження, захист від шкідників і хвороб);



проведення рубок догляду та реконструктивних
рубок лише на підставі лісорубного квитка;



класифікація насаджень залежно від виду, конструкції, вікового періоду;



заборона здійснювати діяльність, що може негативно впливати на збереження та викорис-
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тання полезахисних лісових смуг (зберігання
матеріалів, будівництво, паркування, випалювання сухостою тощо).

Законопроєкти, прийняті Верховною
Радою України у першому читанні у
липні 2020 року
Затвердження порядку приватизації сільгоспземель

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ, організацій на одержання
земельної частки (паю)» № 3012-2 від 29.05.2020.
Законопроєкт прийнято за основу в першому читанні 13.07.2020, готується на друге читання.
Даним законопроєктом вдосконалюється процедура
приватизації земель державних і комунальних с/г
підприємств. Для цього пропонується:






встановлення правила, за яким приватизації
підлягають лише землі державних с/г підприємств, установ, організацій;
введення норми, згідно якій приватизація земель державних та комунальних с/г підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття
рішення про їхню приватизацію, на підставі рішення керівного органу, а також при ліквідації
підприємств;
наступний розподіл с/г угідь при приватизації
земель підприємств:
o

до 40% земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами
з їхнього числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної
сфери села;

o

до 20% земель передаються у власність
учасникам бойових дій для ведення
особистого селянського господарства
(максимально 2 га. в одні руки);

o

не менше 40% продаються на земельних торгах, (крім випадків приватизації
земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств).
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Положеннями законопроєкту також визначаються
землі із загального складу земель с/г призначення,
які не підлягають приватизації (заболочені землі,
землі з родовищами корисних копалин загальнодержавного значення, землі під господарськими
шляхами, польовими дорогами, полезахисними
лісосмугами тощо).

Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді України у липні 2020 року
Зниження ставки ПДВ для молочної продукції

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо зниження ставки податку на
додану вартість для молока та молочних продуктів»
№ 3775 від 02.07.2020, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатор – Мейдич О.Л. (партія «Батьківщина»)).
Законопроєктом пропонується знизити ставку ПДВ з
20% до 10% для молочних продуктів та сировини
для їхнього виробництва, а саме:





масла вершкового;
молока та вершків, згущених та не згущених;
йогурту, сметани та інших сквашених чи ферментованих продуктів;
сирів тощо.

Оновлення та спрощення насіннєвого законодавства

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сортів рослин, насіння
та садивного матеріалу» № 3680-1 від 06.07.2020,
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори –
Тарута С.О., Буймістр Л.А. (партії «Батьківщина»,
«Слуга народу»)).
Даний законопроєкт є альтернативою до з/п №
3680 від 18.06.2020 та регулює і повторює за суттю
однакове коло питань. Документ містить формальні
відмінності, напр.: кількість та суть термінів, що
уточнюється, порядок подачі заяви про визнання
прав на сорт тощо.
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Підтримка вітчизняного агромашинобудування

сума, з якою порівнюються сплачені податки
(податок на прибуток підприємств, податок на
доходи фізичних осіб і військовий збір, земельний податок/плата за землю, єдиний податок,
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування). До бюджету сплачуватиметься виключно різниця між розміром поставленого податкового зобов’язання та сплаченими податками. Розрахункова сума в повному
обсязі сплачується лише у разі, якщо такі податки взагалі не сплачено.

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»
щодо стимулювання створення робочих місць у
галузі» № 3804 від 07.07.2020, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Лабазюк С.П., Івченко В.Є. т ін. (партії «За майбутнє», «Батьківщина»,
депутатська група «Довіра»)).
З метою посилення індустріальної незалежності
України, положеннями законопроєкту пропонується:


зафіксувати реальний рівень локалізації виробництва у 55% та запровадити законодавчу вимогу, щоб не менш як 9% з загальних видатків
йшли на оплату праці;



підвищити рівень підтримки для с/г підприємств
до 30% на компенсацію техніки (для фермерських господарств до 40%);



встановити часткову, у розмірі 70%, компенсацію облікової ставки Національного банку України за кредитами банків, що надаються підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;



посилити розвиток ІТ в частині цифровізації с/г
техніки.

Детінізація доходів в сільському господарстві

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції» № 3131-д від 14.07.2020, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Заблоцький М.Б., Петруняк Є.В. та ін. (партія «Слуга народу», депутатська група «Довіра»)).
Законопроєкт було розроблено задля детінізації
доходів від оренди с/г земель та реалізації власної
с/г продукції. Для цього пропонується:


запровадити для власників та користувачів земельних ділянок с/г призначення щорічне поставлене податкове зобов’язання, яке визначається за відповідною формулою з урахуванням
нормативної грошової оцінки землі та її площі.
Поставлене податкове зобов’язання не є додатковим податком чи збором. Це розрахункова
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не застосовувати поставлене податкове зобов’язання на:
o присадибні ділянки і городи, ділянки
для ведення ОСГ до 1 га;
o землі, які офіційно передані в оренду чи
емфітевзис;



встановити для фізичних осіб-підприємців, в
тому числі сімейних фермерських господарств,
нульову ставку зобов’язання на перші 2 роки
(2021 – 2022рр.).

В разі прийняття Закону впровадження поставленого податкового зобов’язання передбачається тільки
з 01.01.2022 (за 2021р.).
Оподаткування неоформлених ділянок

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового
кодексу України в частині плати за землю» № 3922
від 22.07.2020, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатор - Шпак Л.О. (партія «Слуга народу»)).
Положеннями законопроєкту передбачається, що:


в разі неоформлення права власності або оренди на земельну ділянку, на якій знаходиться будівля, встановлюється плата за землю у розмірі
3% від нормативної грошової оцінки;



ставка податку за земельні ділянки на землях
водного фонду встановлюється у розмірі 3% від
нормативної грошової оцінки.

Лісове господарство
Державна підтримка деревообробної галузі

Проєкт Закону «Про забезпечення державної підтримки для підприємств, що займаються глибинною
переробкою деревини» № 3865 від 16.07.2020,
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знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор –
Заремськй М.В. (партія «Слуга народу»)).
Законопроєкт дає визначення понять «глибинна
переробка деревини» та відповідно «підприємства
глибинної переробки деревини», а також передбачає звільнення частини прибутку таких підприємств
від оподаткування.

Автори, редакція та контакти:
Підготовка проєкту: Катерина Лелет
Моніторинг та редакція видання українською
мовою: Марія Ярошко

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо пільгового оподаткування
підприємств, що займаються глибинною переробкою деревини» № 3888 від 17.07.2020, знаходиться
на розгляді у комітетах (ініціатор – Заремськй М.В.
(партія «Слуга народу»)).

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

Законопроєктом передбачається:


звільнити від оподаткування 30% прибутку підприємств глибинної переробки деревини;



звільнити від оподаткування 50% прибутку підприємств глибинної переробки деревини, які
використовують імпортну сировину.

При цьому на підприємствах має бути забезпечено
окремий облік прибутку (збитків), а також вивільнені кошти мають бути скеровані на модернізацію
та розширення існуючих виробничих ліній.

В публікації «Моніторинг 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.

Виконавці

Виконавець субпроєкту земельних питань
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Контакти:
АПД Україна
вул. Рейтарська, 29-б, 01030 Київ
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de

