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Закони та інші нормативно-правові два договори: договір оренди водного об’єкта та
акти, які прийняті або набули чиннос- договір оренди землі.
Окрім того, Законом передбачається:
ті у листопаді 2020 року
Призначення Голови Держпродспоживслужби України

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
призначення Магалецької В.В. Головою Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» № 1369-р від
04.11.2020.
Даним розпорядженням, на період дії карантину,
Головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
призначається Магалецька В.В.
Владислава Магалецька (Рутицька) в період з
09.2014 року по 07.2016 року обіймала посаду заступниці Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.
Призначення Голови Держрибагентства України

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
призначення Шишман Г.Ф. Головою Державного
агентства рибного господарства України» № 1370-р
від 04.11.2020.
Даним розпорядженням, на період дії карантину,
Головою Державного агентства рибного господарства України призначається Шишман Г.Ф.



зобов’язання орендарів водного об’єкта надавати іншим водокористувачам можливість здійснювати спеціальне водокористування;



зобов’язання орендаря щодо здійснення заходів
з охорони та поліпшення екологічного стану
водного об’єкта;



зобов’язання орендаря щодо необхідності оформлення права користування гідротехнічними
спорудами та права спеціального водокористування тощо.

Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом затверджується
Кабінетом Міністрів України. Умови використання
водних об’єктів, розмір орендної плати та строк дії
договору оренди визначаються у договорі оренди.
Збільшення числа отримувачів державної
підтримки

Закон України «Про внесення змін до деяких законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції» №
985-ІХ від 05.11.2020. Закон направлено на підпис
Президенту України.
Положення Закону передбачають:


запровадження законодавчих підстав функціонування Державного аграрного реєстру, інформаційної онлайн-системи збирання, обліку, накопичення, 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 підтримки (прозорість, публічність, прогнозованість,
справедливість, цільове використання наданих
коштів);



уточнення визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продук-

Спрощення порядку передачі в оренду водних об’єктів

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку
передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з
земельними ділянками» № 963-ІХ від 04.11.2020.
Закон підписано Президентом України 30.11.2020 та
набирає чинності 02.03.2021.
Головною новацією ухваленого Закону є те, що
водні об'єкти надаватимуться у користування за
договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на
такий водний об’єкт. Донедавна, для того, щоб
узяти в оренду водний об’єкт, треба було укладати
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ції; сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник тощо);

сфері земельних відносин» (див. «Моніторинг аграрного законодавства» вип. 11/2020).



надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються
козівництвом та аквакультурою;

Даною Постановою Кабінет Міністрів зобов’язує
Держгеокадастр України:



надання права на отримання державної підтримки виробникам плодів, ягід, винограду, хмелю
та аквакультури, органічної с/г продукції, а також с/г товаровиробникам, що використовують
меліоровані землі;



державну підтримку виробників, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.



прискорити проведення інвентаризації земель
с/г призначення державної власності;



забезпечити передачу з 17.11.2020 земельних
ділянок с/г призначення державної власності у
комунальну власність;



виставити відповідні земельні ділянки на земельні торги у разі відмови органів місцевого самоврядування від підписання акта прийманняпередачі земельних ділянок с/г призначення
державної власності тощо. При цьому Кабінет
Міністрів України рекомендує органам місцевого
самоврядування зареєструвати право комунальної власності на отримані земельні ділянки
тощо.

Розвиток сільськогосподарської кооперації

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» № 819-ІХ від 21.07.2020. 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.

Законопроєкти, прийняті Верховною
Радою України у першому читанні у
Окрім того, Закон врегульовує питання утворення, листопаді 2020 року
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, 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 кооперативної освіти одним із пріоритетних завдань с/г кооперативу тощо.
Прискорення передачі сільгоспземель у комунальну власність

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі заходи
щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» № 1113 від 16.11.2020.
Дану Постанову було ухвалено з метою виконання
Указу Президента України № 449 від 15.10.2020
«Про деякі заходи щодо прискорення реформ у
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Актуалізація відомостей про державний кордон України

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон
України» № 3987 від 14.08.2020. Законопроєкт
прийнято за основу в першому читанні 04.11.2020,
готується на друге читання.
Законопроєкт було розроблено у зв’язку з нагальною потребою внесення до Державного земельного
кадастру України відомостей про державний кордон
України на підставі затверджених документів демаркації (з Республікою Польща та Румунією), редемаркації (зі Словацькою Республікою та Угорщиною) та делімітації (з Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Російською Федерацією). Для
цього передбачається:


визначити склад відомостей про державний
кордон України, а також підстав та порядку їх
внесення до Державного земельного кадастру
України;



виключити технічну документацію із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі
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Також пропонується встановити принцип відкритості відомостей про державний кордон України і забезпечити безкоштовний та вільний доступ до цих
даних.

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» № 4397 від 18.11.2020, знаходиться
на розгляді у комітетах (ініціатори – Юрчишин П.В.,
Салійчук О.В. та ін. (партії «Слуга народу», «За
майбутнє», депутатська група «Довіра»)).

Законопроєкт стосується всіх прикордонних земель,
в т.ч. сільськогосподарських.

Цей законопроєкт пов’язаний із в.з. з/п № 4396 та
передбачає:

(на місцевості) державного кордону України з
видів документації із землеустрою.



встановлення переліку порушень законодавства
з ідентифікації та реєстрації с/г тварин, за які
здійснюватимуться адміністративні стягнення.
Зокрема, накладення штрафу на громадян у розмірі від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян1 (255 - 850 грн.), а на Адміністратора Реєстру тварин, уповноважених та посадових осіб – у розмірі від 45 до 100 НМДГ
(765 - 1700 грн.).



повноваження суддів районних, районних у
місті, міських чи міськрайонних судів розглядати
справи про адміністративні правопорушення
щодо переміщення с/г тварин без ідентифікаційних та/або ветеринарних документів;



повноваження осіб органів внутрішніх справ
(Національної поліції) складати протоколи про
адміністративні правопорушення щодо переміщення с/г тварин без ідентифікаційних та/або
ветеринарних документів тощо.

Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді України у листопаді 2020
року
Обов’язкова реєстрація свійських тварин

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» № 4396 від 18.11.2020, знаходиться
на розгляді у комітетах (ініціатори – Юрчишин П.В.,
Салійчук О.В. та ін. (партії «Слуга народу», «За
майбутнє», депутатська група «Довіра»)).
Даний законопроєкт розроблений у рамках гармонізації законодавства України із законодавством ЄС.
Серед основних положень:
 встановлення єдиних правил державного контролю за ідентифікацією та реєстрацією с/г тварин;
 визначення складових системи ідентифікації та
реєстрації тварин;
 уточнення обов’язків фізичних та юридичних осіб
– власників тварин;
 уточнення повноважень
виконавчої влади;

центральних

органів

 спрощення механізму відшкодування коштів з
Державного бюджету України за проведену ідентифікацію тварин для власників тварин – фізичних осіб;
 введення штрафів за порушення даних норм у
розмірах від двох до десяти мінімальних заробітних плат (станом на 30.11.2020: 10000 - 50000
грн.).

Врегулювання використання аграрних розписок

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про аграрні розписки» та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу
аграрних розписок» № 2805-д від 19.11.2020, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Ніколаєнко А.І., Сова О.Г. та ін. (партії «Батьківщина»,
«Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя»)).
Даний законопроєкт є доопрацьованою версією з/п
№ 2805 від 24.01.2020 (див. «Моніторинг аграрного
законодавства» вип. 02/2020) та передбачає наступні положення:


визначення аграрної розписки як неемісійного
цінного паперу в електронній формі;

1

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (НМДГ) у
2020р. складає 17 грн.
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надання с/г обслуговуючим кооперативам права видавати аграрні розписки;
створення електронного Реєстру аграрних розписок;
спрощення порядку видачі, обігу та припинення
аграрних розписок. Боржники та кредитори за
аграрною розпискою можуть видавати, передавати або вносити зміни до аграрної розписки в
Реєстрі аграрних розписок як самостійно, так і
звертаючись до реєстраторів Реєстру аграрних
розписок, статусу яких можуть набути нотаріуси.
розширення можливих варіантів застав (крім
майбутнього врожаю), а саме, передбачення
можливості застави живих тварин та продуктів
тваринного походження, продуктів їхньої первинної переробки і створення умов, таким чином, для залучення ресурсів у тваринницькі господарства;
створення правових умов видачі багаторічних
аграрних розписок;
посилення прав кредиторів на випадок примусового виконання тощо.
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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
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