
Виконавці 

 

 

 

 

Контакти: 
АПД Україна 

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

Випуск 11/2020  

 
при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України  

 

 

 

МОНІТОРИНГ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

УКРАЇНИ  

 

Зміст 

 

 

Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті 

або набули чинності у жовтні 2020р. 

 Прискорення передачі сільгоспземель у комунальну власність 

 Держпідтримка овочівництва 

 Держпідтримка картоплярства  

 

Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді  

України у жовтні 2020р. 

 Проведення референдуму щодо відкриття ринку землі 

 Підтримка сільського населення під час COVID-пандемії 

 Покращення матеріального забезпечення селян-пенсіонерів 

 

 Лісове господарство 

 Врегулювання ринку деревини 

 Посилення відповідальності на ринку деревини 

 
 

 

 

  

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 11/2020   Німецько-український агрополітичний діалог 

 

 

- 2 - 

Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чиннос-

ті у жовтні 2020 року  

 

Прискорення передачі сільгоспземель у ко-

мунальну власність 

Указ Президента України  «Про деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин» 
№ 449/2020 від 15.10.2020. Указ набирає чинності 

17.10.2020. 

Указ Президента передбачає активізацію заходів  

щодо передачі земель сільськогосподарського (с/г) 

призначення поза межами населених пунктів  з 

державної до комунальної власності. Об’єднані те-

риторіальні громади мають отримати у власність 

понад 2 млн. га. землі та зможуть використовувати 

кошти від землекористування для розвитку інфра-

структури.  

Даний Указ видано в рамках продовження вико-

нання Розпорядження КМУ № 60-р від 31.01.2018 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогос-

подарського призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад». 

 

Держпідтримка овочівництва 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку овочівництва на період до 2025 року» № 

1333-р від 21.10.2020.  

Даним розпорядженням схвалюється Концепція 

державної цільової програми розвитку овочівництва 

до 2025р. Сама Програма має бути розроблена Мі-

ністерством розвитку економіки, торгівлі та сільсь-

кого господарства України (Мінекономіки) разом із 

заінтересованими центральними органами виконав-

чої влади та Національною академією аграрних 

наук та подана у КМУ у тримісячний строк. 

Метою Програми є: 

 розвиток галузі овочівництва та переробної 

галузі; 

 стабільне забезпечення населення високоякіс-

ною овочевою продукцією; 

 збільшення обсягів виробництва продукції з 

високою доданою вартістю; 

 посилення присутності України на світовому 

ринку овочевої продукції. 

Фінансування Програми передбачається здійснюва-

ти за рахунок коштів державного та місцевого бю-

джетів, приватних інвестицій та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Обсяг необхідних 

видатків буде уточнюватися щороку під час скла-

дання проектів державного та місцевих бюджетів. 

Окрім того, планується отримання міжнародної тех-

нічної допомоги на забезпечення розвитку с/г коо-

перативів не менше 50 млн. USD. 

Серед очікуваних економічних та галузевих резуль-

татів виконання Програми: 

 збільшення частки підприємств з виробництва 

овочів, в тому числі сімейних фермерських гос-

подарств, с/г кооперативів у валовому вироб-

ництві до 30%, а також створення відповідних 

спеціалізованих кластерів; 

 збільшення частки органічного овочевого ринку 

до 10%; 

 залучення в овочеву галузь не менше 100 млн. 

USD прямих іноземних інвестицій; 

 збільшення обсягів експорту овочевої продукції 

до 300 тис. тонн; 

 розвиток вітчизняної аграрної науки та ін. 

 

 

Державна підтримка картоплярства 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку промислового картоплярства на період до 

2025 року» № 1345-р від 21.10.2020.  

аним розпорядженням схвалюється Концепція дер-

жавної цільової програми розвитку промислового 

картоплярства до 2025р. Сама Програма має бути 

розроблена Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України (Міне-

кономіки) разом із заінтересованими центральними 

органами виконавчої влади та Національною ака-

демією аграрних наук та подана у КМУ у 

тримісячний строк. Метою Програми є: 

 повне забезпечення внутрішнього ринку Украї-

ни насіннєвою картоплею, у тому числі насіння 

сортів української та іноземної селекції, а також 

продовольчою столовою картоплею та сирови-

ною картоплі на переробку; 
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 подальший розвиток ринкової інфраструктури, 

зокрема будівництво та модернізація картопле-

сховищ, будівництво нових переробних потуж-

ностей та відновлення старих; 

 збільшення обсягів виробництва продукції з 

високою доданою вартістю; 

 посилення присутності України на світовому 

ринку с/г продукції та продовольства. 

Фінансування Програми передбачається здійснюва-

ти за рахунок коштів державного та місцевого бю-

джетів, приватних інвестицій та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Обсяг необхідних 

видатків буде уточнюватися щороку під час скла-

дання проектів державного та місцевих бюджетів. 

Окрім того, планується отримання міжнародної тех-

нічної допомоги на забезпечення розвитку с/г коо-

перативів не менше 50 млн. USD. 

Серед очікуваних економічних та галузевих резуль-

татів виконання Програми: 

 зменшення площ деградованих с/г угідь; 

 нарощення обсягу виробництва високоякісної 

насіннєвої картоплі в с/г підприємствах в обсязі 

456 тис. т.; 

 доведення обсягу виробництва якісної картоплі 

в с/г підприємствах до 1430 тис. т., 

 збільшення частки підприємств з виробництва 

картоплі, в тому числі сімейних фермерських 

господарств, с/г кооперативів, спеціалізованих 

підприємств з виробництва органічної продукції, 

а також створення відповідних спеціалізованих 

кластерів; 

 нарощення експорту якісної продукції та ін. 

 

Законопроєкти, запропоновані у  

Верховній Раді України у жовтні 2020 

року 

 

Проведення референдуму щодо відкриття 

ринку землі 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо запровадження обігу земель 

сільськогосподарського призначення за результа-

тами Всеукраїнського референдуму» № 4205 від 

09.10.2020, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Королевська Н.Ю., Солод Ю.В. (партія 

«Опозиційна платформа – За життя»)). 

Даний законопроєкт передбачає запровадження 

вільного обігу земель с/г призначення лише за ре-

зультатами проведення Всеукраїнського референ-

думу з цього питання. 

Також передбачено скасування Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо умов обігу земель сільськогосподар-

ського призначення» від 31.03.2020 № 552-IX (За-

кон про відкриття ринку землі).  

 

Підтримка сільського населення під час пан-

демії 

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України, спрямованих на підтримку 

сільського населення щодо подолання негативних 

наслідків, пов'язаних з COVID-19» № 4223 від 

16.10.2020, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Грищенко Т.М. (партія «Слуга наро-

ду»)). 

Законопроєкт надає можливість членам особистого 

селянського господарства (ОСГ) зареєструватися в 

держслужбі зайнятості та отримати статус безробі-

тного. Завдяки цьому вони зможуть отримувати 

матеріальне забезпечення на випадок безробіття та 

соціальні послуги від служби зайнятості. 

Реєстрація в службі зайнятості не передбачатиме 

виходу особи з членів ОСГ та втрату права власнос-

ті на земельну ділянку, пай.     

Припинення ведення ОСГ не передбачатиме припи-

нення права володіння та користування землею, що 

є у приватній власності такої особи та не впливає 

на право приватизації чи успадкування майна та-

кою особою. 

 

Покращення матеріального забезпечення 

селян-пенсіонерів  

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону Украї-

ни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» щодо підвищення розміру пенсій осо-

бам, які працювали в колгоспах, сільськогосподар-

ських кооперативах, фермерських господарствах та 

сільськогосподарських підприємствах (організаці-

ях)» № 4282 від 29.10.2020, знаходиться на розг-
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ляді у комітетах (ініціатори – Тимошенко Ю.В., Ци-

мбалюк М.М. (партія «Батьківщиина»)). 

Законопроєктом удосконалюються норми щодо 

призначення пенсії особам, які працювали в кол-

госпах, с/г кооперативах, фермерських господарст-

вах та с/г підприємствах (організаціях), а саме: 

 додаткове зарахування по пів року стажу за  

кожний рік роботи в колгоспах, с/г кооперати-

вах, фермерських господарствах і с/г підприєм-

ствах (організаціях); 

 встановлення мінімального розміру пенсії у ро-

змірі 80% заробітної плати, незалежно від 

останнього місця роботи, особам, які пропра-

цювали в колгоспах, с/г кооперативах, фермер-

ських господарствах і с/г підприємствах (органі-

заціях) не менше, як 10 років для чоловіків та 7 

років для жінок, але не менше фактичного роз-

міру  прожиткового мінімуму для осіб, які втра-

тили працездатність. 

 

Лісове господарство 

Врегулювання ринку деревини 

Проєкт Закону «Про ринок деревини» № 4197 від 

07.10.2020, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Матусевич О.Б. (партія «Слуга наро-

ду»)).  

Даний законопроєкт визначає правові, економічні 

та організаційні засади функціонування ринку де-

ревини, регулює відносини, пов’язані з купівлею - 

продажем деревини.  

Серед іншого, передбачається створення лісового 

порталу - єдиного сайту, на якому виробники пода-

ватимуть обов’язкову документацію, а також змо-

жуть отримати дозволи на вирубку та обробку де-

ревини та доступ до інших необхідних документів. 

Даним законопроектом обробники деревини зо-

бов’язуються щорічно подавати електронну декла-

рацію про обсяги виробництва за минулий рік та 

про деревину, яку вони оброблюють, а також щодо 

планів виробництва на наступний рік.  

  

Проєкт Закону «Про ринок деревини» № 4197-1 від 

26.10.2020, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Підласа Р.А., Заблоцький М.Б. та ін. 

(партії «Слуга народу», «Голос», депутатська група 

«Довіра»)).  

Законопроєкт є альтернативою до з/п 4197 від 

07.10.2020 та містить уточнення й доповнення до 

основних пунктів, напр.:  

 визначення термінів; 

 можливості та функції лісового порталу, зокре-

ма, що використання лісового порталу має бути 

обов’язковим для всіх лісокористувачів та влас-

ників лісів незалежно від форми власності. 

 подання не тільки річного, а й квартального 

плану виробництва деревини; 

 умови договору купівлі-продажу деревини то-

що. 

 

Посилення відповідальності на ринку дере-

вини 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу Укра-

їни про адміністративні правопорушення щодо від-

повідальності за порушення вимог законодавства 

про ринок деревини» № 4275 від 27.10.2020, зна-

ходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Бон-

даренко О.В., Андрійович З.М. та ін. (партії «Слуга 

народу», «Голос», депутатська група «Довіра»)).  

Метою законопроекту є встановлення адміністрати-

вної відповідальності за невиконання вимог законо-

давства, що регулює ринок деревини, а саме: 

 за неподання, несвоєчасне подання або подан-

ня завідомо недостовірної інформації – штраф у 

розмірі від 200 до 1500 неоподатковуваних мі-

німумів доходів громадян1 (3 400 – 25 500 грн.) 

в залежності від виду правопорушення. 

Справи про вчинення адміністративних правопору-

шень розглядаються районними, районними у місті, 

міськими чи міськрайонними судами. Протоколи про 

правопорушення мають право складати уповнова-

жені на те посадові особи Державного агентства 

лісових ресурсів України. 

  

 

                                                 
1 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2020р. скла-

дає 17 грн. 
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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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