
Виконавці 

 

 
 

 

Контакти: 
АПД Україна 

вул. Рейтарська, 29-б, 01030 Київ 
info@apd-ukraine.de 
www.apd-ukraine.de 

Випуск 10/2020  

 
при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України  

 
 
 
 

МОНІТОРИНГ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ 

 
Зміст 

 
Законопроєкти, прийняті Верховною Радою України в 
першому читанні у вересні 2020р. 
• Боротьба з підпалами 
• Зміна умов надання державної підтримки 
• Зниження ставки ПДВ для аграрного сектору 

 
Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді Украї-
ни у вересні 2020р. 
• Посилення підтримки фермерських господарств 
• Скасування мінімального строку оренди 
• Видатки державного бюджету на агросектор у 2021 
• Передача державних сільськогосподарських земель в приватну 

власність 
• Пільгове оподаткування для деяких виробників молочної продукції 

 
 

 

 

 
  

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


 

Контакти: 
АПД Україна 

вул. Рейтарська, 29-б, 01030 Київ 
info@apd-ukraine.de 
www.apd-ukraine.de 

 

Виконавці 
 

Моніторинг аграрного законодавства           Випуск 10/2020   Німецько-український агрополітичний діалог 

 

 

- 2 - 

Законопроєкти, прийняті Верховною 
Радою України у першому читанні у 
вересні 2020 року 
 
Боротьба з підпалами  
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо посилення захисту 
лісів, запобігання пожежам на землях лісового та 
водного фонду, торфовищах та на землях інших 
категорій» № 3526 від 22.05.2020. Законопроєкт 
прийнято за основу в першому читанні 01.09.2020, 
готується на друге читання.    
З метою посилення боротьби з підпалами природ-
них екосистем законопроєктом пропонується: 
• надання органам Національної поліції повнова-

жень щодо розгляду справ про порушення пра-
вил пожежної безпеки в лісах та при виконанні 
сільськогосподарської (с/г) робіт; 

• посилення адміністративної відповідальності за 
порушення правил пожежної безпеки в лісах, 
с/г угіддях та інших природних екосистемах; 

• покладення обов’язку щодо запобігання випа-
люванню сухої рослинності, у тому числі, і на 
власників та користувачів відповідних територій 
та об’єктів. 

•  

Зміна умов надання державної підтримки 
Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про державну підтримку сільського господарс-
тва України» та інших законів Україні щодо функці-
онування Державного аграрного реєстру та удоско-
налення державної підтримки виробників сільсько-
господарської продукції» № 3295 від 30.03.2020. 
Законопроєкт прийнято за основу в першому чи-
танні 04.09.2020, готується на друге читання.    
Положення законопроєкту передбачають: 
• запровадження законодавчих підстав функціо-

нування Державного аграрного реєстру, інфор-
маційної онлайн-системи збирання, обліку, на-
копичення, оброблення та надання інформації 
про виробників с/г  продукції; 

• можливість для зареєстрованих агровиробників 
безкоштовно подавати заявки на виправлення 
помилок в кадастрі, подавати документи на 

отримання державної підтримки та перевіряти 
інформацію про себе; 

• визначення принципів надання державної підт-
римки (прозорість, публічність, прогнозованість, 
справедливість, цільове використання наданих 
коштів); 

• уточнення визначень, які необхідні для належ-
ного функціонування системи державної підт-
римки (виробник сільськогосподарської продук-
ції; сільськогосподарська діяльність, сільського-
сподарський товаровиробник тощо); 

• надання права на отримання бюджетної тва-
ринницької дотації суб’єктам, які займаються 
козівництвом та аквакультурою; 

• надання права на отримання державної підтри-
мки виробникам плодів, ягід, винограду, хмелю 
та аквакультури.  

 
Зниження ставки ПДВ для аграрного сектору 
Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо ставки податку на додану 
вартість з операцій з постачання окремих видів 
сільськогосподарської продукції» № 3656 від 
15.06.2020. Законопроєкт прийнято за основу в 
першому читанні 17.09.2020, готується на друге 
читання.    
Законопроєктом пропонується знизити ставку ПДВ з 
20% до 14% по операціях з реалізації наступних 
позицій: 
• велика рогата худоба, жива; 
• свині, живі; 
• молоко незбиране; 
• пшениця; 
• жито; 
• ячмінь;  
• овес; 
• кукурудза; 
• соєвi боби;  
• насiння льону; 
• насiння свирiпи та ріпаку; 
• насiння соняшнику;  
• насiння та плоди iнших олiйних культур; 
• цукрові буряки. 

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


 

Контакти: 
АПД Україна 

вул. Рейтарська, 29-б, 01030 Київ 
info@apd-ukraine.de 
www.apd-ukraine.de 

 

Виконавці 
 

Моніторинг аграрного законодавства           Випуск 10/2020   Німецько-український агрополітичний діалог 

 

 

- 3 - 

Законопроєкти, запропоновані у Вер-
ховній Раді України у вересні 2020 
року 
 
Посилення підтримки фермерських госпо-
дарств 
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо стимулювання діяль-
ності фермерських господарств» № 4046 від 
03.09.2020, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатор – Шмигаль Д.А. (Кабінет Міністрів Украї-
ни)).  
З метою стимулювання розвитку фермерства зако-
нопроєктом пропонується:  
• запровадити державну підтримку фермерському 

господарству, голова якого має вік до 35 років 
включно; 

• визначити коло отримувачів державної підтрим-
ки через Український державний фонд підтрим-
ки фермерських господарств, а саме: новоство-
реним фермерським господарствам, сімейним 
фермерським господарствам, фермерським гос-
подарствам у гірських районах та поліських те-
риторіях, фермерським господарствам з відо-
кремленими фермерськими садибами; 

• унормувати склад земельних ділянок фермерсь-
ких господарств.   

 
Скасування мінімального строку оренди  
Проєкт Закону «Про внесення змін до статті 93 Зе-
мельного кодексу України та Закону України «Про 
оренду землі» (щодо підвищення захисту інтересів 
власників земельних ділянок, земельних часток 
(паїв) сільськогосподарського призначення)» № 
4063 від 07.09.2020, знаходиться на розгляді у ко-
мітетах (ініціатор – Дубінський О.А. (партія «Слуга 
народу»)). 
Законопроєкт було розроблено задля захисту інте-
ресів власників с/г земель та містить наступні нор-
ми: 
• скасування мінімального строку оренди земель-

них ділянок с/г призначення, що перебувають у 
власності громадян. На сьогодні мінімальний 
строк оренди складає сім років.   

• встановлення мінімального розміру орендної 
плати за землю, що перебуває у власності гро-
мадян, не менше 7% від нормативно-грошової 
оцінки земель с/г призначення. 

 
Видатки державного бюджету на агросектор 
у 2021 
Проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 
2021 рік» № 4000 від 14.09.2020, знаходиться на 
розгляді у комітетах (ініціатор – Шмигаль Д.А. (Ка-
бінет Міністрів України)).  
Законопроєктом передбачається наступний розпо-
діл видатків на аграрний сектор у 2021р.: 
• 4 млрд. грн. - на державну підтримку с/г това-

ровиробників; 
• 1,7 млрд. грн. - на фінансування Держгеокада-

стру, з них: 
o 238 млн. грн. - на проведення інвента-

ризації земель та оновлення картогра-
фічної основи Державного земельного 
кадастру, 

o 51 млн. грн. – на проведення земельної 
реформи; 

• 6,3 млрд. грн. - на фінансування Держпродспо-
живслужби України, з них: 

o 3,5 млрд. грн. – на заходи державного 
ветеринарно-санітарного контролю,  

o 578 млн. грн. – на протиепізоотичні за-
ходи та участь у Міжнародному епізоо-
тичному бюро; 

• 0,74 млрд. грн. – на фінансування Державного 
агентства лісових ресурсів України, з них: 

o 0,6 млрд. грн. – на ведення лісового та 
мисливського господарства, охорону і 
захист лісів;    

• 0,4 млрд. грн. – на фінансування Державного 
агентства рибного господарства України, з них: 

o 106 млн. грн. – на реалізацію заходів у 
галузі рибного господарства та міжна-
родну діяльність.   
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Передача державних сільськогосподарських 
земель в приватну власність 
Проєкт Закону «Про приватизацію та порядок виді-
лення громадянам України в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають в державній власно-
сті» № 4093 від 14.09.2020, знаходиться на розгля-
ді у комітетах (ініціатор – Шуфрич Н.І. (партія 
«Опозиційна платформа – За життя»)). 
Законопроєктом передбачається передача громадя-
нам України, не залежно від місця їхнього прожи-
вання, у приватну власність державних земельних 
ділянок с/г призначення в рамках забезпечення 
реалізації конституційного права власності грома-
дян України на землю. Таке право пропонується 
надати особам, які ще не одержали земельну част-
ку (пай) при паюванні колективних с/г підприємств.  
  
Пільгове оподаткування для деяких вироб-
ників молочної продукції 
Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо врегулювання деяких аспек-
тів оподаткування самогоноваріння» № 4127 від 
18.09.2020, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатори – Третьякова Г.М., Любота Д.В. та ін. 
(партія «Слуга народу»)). 
Законопроєктом пропонується встановити нульовий 
акциз на виготовлення самогону не більше 100 
літрів на місяць фізичними особами-підприємцями, 
якщо вони також виготовляють молочну продукцію 
не менше 1 тонни молочної сировини на місяць. 
Пов’язаним законопроєктом № 4153 від 25.09.2020 
«Про внесення змін до Кодексу України про адмініс-
тративні правопорушення щодо врегулювання де-
яких аспектів самогоноваріння та ринку молока» 
пропонується скасувати застарілі норми про забо-
рону виготовлення або зберігання без мети збуту 
самогону чи інших міцних спиртних напоїв домаш-
нього вироблення. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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