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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чиннос-

ті у серпні 2020 року  

 

Розвиток сільськогосподарської кооперації 

Закон України  «Про сільськогосподарську коопера-

цію» № 819-ІХ від 21.07.2020. Закон підписано 

Президентом України 12.08.2020 та набирає чинно-

сті 15.08.2020. Закон вводиться в дію 15.11.2020. 

Даний Закон визначає основні цілі та принципи 

сільськогосподарської (с/г) кооперації, а також види 

діяльності с/г кооперативів. 

Окрім того, Закон врегульовує питання утворення, 

діяльності та ліквідації 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, переро-

бний чи багатофункціональний, а також форму 

діяльності – з метою чи без мети одержання 

прибутку. Пропонується перехід до єдиної орга-

нізаційно-правової форми – сільськогосподарсь-

кий кооператив.   

 можливість створення кооперативних об'єднань - 

так званих кооперативів другого рівня; 

 визначення кооперативної освіти одним із пріо-

ритетних завдань с/г кооперативу тощо.  

 

Законопроєкти, запропоновані у Вер-

ховній Раді України у серпні 2020 ро-

ку 

 

Актуалізація відомостей про державний кор-

дон України   

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нів України щодо внесення до Державного земель-

ного кадастру відомостей про державний кордон 

України» № 3987 від 14.08.2020, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатор – Шмигаль Д.А. (Ка-

бінет Міністрів України)).    

Законопроект було розроблено у зв’язку з нагаль-

ною потребою внесення до Державного земельного 

кадастру України відомостей про державний кордон 

України на підставі затверджених документів дема-

ркації (з Республікою Польща та Румунією), реде-

маркації (зі Словацькою Республікою та Угорщи-

ною) та делімітації (з Республікою Білорусь, Респу-

блікою Молдова та Російською Федерацією). Для 

цього передбачається: 

 визначити склад відомостей про державний 

кордон України, а також підстав та порядку 

їх внесення до Державного земельного ка-

дастру України; 

 виключити технічну документацію із земле-

устрою щодо визначення та встановлення в 

натурі (на місцевості) державного кордону 

України з видів документації із землеустрою. 

Також пропонується встановити принцип відкрито-

сті відомостей про державний кордон України і за-

безпечити безкоштовний та вільний доступ до цих 

даних. 

Законопроєкт стосується всіх прикордонних земель, 

в т.ч. сільськогосподарських. 

 

 

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 
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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 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: законопроек-

ти, зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 
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