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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чиннос-

ті у квітні 2021 року  
 

Фінансування Міністерства аграрної політики 

та продовольства України 

Закон України «Про внесення змін до додатків № 3 

та № 4 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

України» № 1393-ІХ від 15.04.2021. Закон підписано 

Президентом України 29.04.2021 та набирає чинно-

сті 01.05.2021.  

Даним Законом забезпечується фінансування ство-

реного у грудні 2020 Міністерства аграрної політики 

та продовольства України (МАПП) за рахунок кош-

тів, передбачених для Міністерства розвитку еко-

номіки, торгівлі та сільського господарства України і 

Міністерства захисту довкілля та природних ресур-

сів України. Зокрема, Законом виділяється: 

 МАПП – 6,86 млрд. грн., в тому числі: 

o на фінансову підтримку сільгосптоваро-

виробників – 4,5 млрд. грн.; 

o на потреби Держрибагентства України – 

424,5 млн. грн.; 

o  на потреби Держгеокадастру України – 

1,52 млрд. грн. 

 

Законопроєкти, прийняті Верховною 

Радою України у першому читанні у 

квітні 2021 року 

 

Агрострахування з державною підтримкою 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо удосконалення правового 

регулювання страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою» № 5104 від 

18.02.2021. Законопроєкт прийнято в першому чи-

танні 27.04.2021, готується на друге читання. 

Даним законопроєктом запроваджується державна 

підтримка страхування сільськогосподарської (с/г) 

продукції. Серед ключових положень: 

 затвердження порядку надання державної підт-

римки с/г товаровиробникам, яка полягає у ві-

дшкодуванні до 60% вартості страхового пла-

тежу; 

 визначення учасників ринку страхування, їхніх 

прав та обов’язків, об’єктів страхування, стра-

хових продуктів, ризиків та випадків, вимог до 

договорів страхування з державною підтрим-

кою. Фермерські господарства та с/г коопера-

тиви також отримують право на отримання 

державної підтримки для страхування с/г про-

дукції. 

 скасування положення щодо страхування с/г 

продукції через Аграрний страховий Пул.  

 

Законопроєкти, запропоновані у Вер-

ховній Раді України у квітні 2021 року 

 

Звільнення від податків у разі втрати сільсь-

когосподарської продукції 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування сільськогос-

подарських товаровиробників у разі загибелі вро-

жаю та уточнення норм оподаткування сімейних 

фермерських господарств» № 5333 від 05.04.2021, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Соломчук Д.В., Кравчук Є.М. та ін. (партія «Слуга 

народу»)). 

Законопроєкт передбачає звільнення с/г товарови-

робників від нарахування ПДВ на вартість знищених 

у зв’язку із форс-мажорними обставинами врожаю 

або тварин.  

Окрім того, зменшується мінімальний розмір площі 

с/г угідь та земель водного фонду з 2 до 1,05 га. 

для отримання статусу с/г товаровиробника, плат-

ника єдиного податку четвертої групи. 

 

Скасування права постійного користування 

земельними ділянками 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

скасування інституту права постійного користуван-

ня земельними ділянками» № 5385 від 15.04.2021, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Литвиненко С.А., Чорноморов А.О. та ін. (партія 

«Слуга народу»)). 

Законопроєктом пропонується:  
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 виключити можливість набувати права постій-

ного користування земельними ділянками для 

будь-яких осіб; 

 встановити порядок переоформлення існуючих 

прав постійного користування на інші речові 

права: 

o на право оперативного управління, пра-

во господарського відання на земельні 

ділянки для державних та комунальних 

підприємств; 

o на право оренди чи викупу для фізич-

них та юридичних осіб; 

 визначити умови розпорядження земельними 

ділянками та їхньої оренди суб’єктами права го-

сподарського відання, оперативного управлін-

ня; 

 дозволити державним та комунальним підпри-

ємствам придбавати земельні ділянки за циві-

льно-правовими договорами; 

 визначити поняття «право господарського ві-

дання земельною ділянкою» та «право опера-

тивного управління земельною ділянкою».  

 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо особливостей справляння 

земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки, які перебувають в оперативному управлін-

ні, господарському віданні» № 5386 від 15.04.2021, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Литвиненко С.А., Чорноморов А.О. та ін. (партія 

«Слуга народу»)). 

Положення законопроєкту встановлюється: 

 мінімальний розмір земельного податку за зе-

мельні ділянки, які перебувають у оперативно-

му управлінні, господарському віданні держав-

них і комунальних підприємств на рівні 5% від 

їхньої нормативної грошової оцінки; 

 максимальний розмір орендної плати за земе-

льні ділянки для орендарів, які отримали право 

оренди землі державної чи комунальної власно-

сті шляхом переоформлення права постійного 

користування, на рівні 1% нормативної грошо-

вої оцінки (протягом перших 10 років з дня 

державної реєстрації права оренди).  

 

Скасування зниженої ставки ПДВ  

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування операцій з 

постачання окремих видів продукції тваринництва» 

№ 5425 від 26.04.2021, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатори – Мотовиловець А.В., Швець 

С.Ф. (партія «Слуга народу»)).  

Законопроєктом пропонується відновити ставку 

ПДВ на рівні 20% по операціях з імпорту та поста-

чання на території України наступних позицій: 

 велика рогата худоба, жива; 

 свині, живі; 

 вівці, живі; 

 молоко незбиране.  

Зниження ставки ПДВ до 14% по цих та деяких 

інших позиціях було запроваджено Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-

ни щодо ставки податку на додану вартість з опе-

рацій з постачання окремих видів сільськогосподар-

ської продукції» № 1115-ІХ від 17.12.2020 (див. 

випуск «Моніторинг аграрного законодавства» 

03/2021).  

 

Визнання іноземного сертифікату органічної 

продукції 

Проєкт Закону «Про внесення змін до розділу XI 

«Перехідні положення» Закону України «Про осно-

вні принципи та вимоги до органічного виробницт-

ва, обігу та маркування органічної продукції»» № 

5440 від 29.04.2021, знаходиться на розгляді у ко-

мітетах (ініціатори – Соломчук Д.В., Заблоцький 

М.Б. та ін.  (партія «Слуга народу»)).  

Через відсутність державних органів сертифікації та 

функціонуючих державних реєстрів органічної про-

дукції та її виробників законопроєктом передбача-

ється: 

 тимчасово, до 01.01.2024, дозволити суб’єктам 

господарювання реалізовувати с/г продукцію як 

органічну та використовувати напис «органіч-

ний продукт» за наявності у них чинного інозе-

много сертифіката; 

 тимчасово, до 01.01.2022, визнати таких 

суб’єктів господарювання виробниками органіч-

ної с/г продукції, що дозволить їм отримувати 

державну підтримку. 
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Продовження мораторію на продаж сільсько-

господарських земель  

Проєкт Закону «Про внесення змін до розділу X 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України 

щодо продовження заборони відчуження сільсько-

господарських земель» № 5441 від 29.04.2021, зна-

ходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Шуф-

рич Н.І., Плачкова Т.М. та ін. (партія «Опозиційна 

платформа – За життя»)). 

Законопроєктом пропонується продовжити морато-

рій на продаж земель с/г призначення до 

01.01.2023. 

 

Лісове господарство 

Спрощення проведення санітарних рубок 

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів щодо вдосконалення механізму оці-

нки впливу на довкілля при веденні лісового госпо-

дарства» № 5408 від 21.04.2021, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатори – Василевська-

Смаглюк О.М., Матусевич О.Б. (партія «Слуга наро-

ду»)).  

Законопроєктом пропонується відмінити проведен-

ня оцінки впливу на довкілля при проведенні сані-

тарних рубок та залісненні.  
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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. 

 «Законопроєкти, 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. 

 «Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді протягом періоду, який аналізується» означає: законопроєк-

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