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Випуск 03/2020  

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України  

 
 

 
 
 ОГЛЯД АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Зміст 
 
 

Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті 
або набули чинності у лютому 2020р. 
• Призначення заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 

 
Законопроєкти, прийняті Верховною Радою України в 
першому читанні у лютому 2020р. 
• Нові правила поводження з тваринами в сільському господарстві 
• Правове врегулювання національної інвентаризації лісів 

 
Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді 
України у лютому 2020р. 
• Затвердження порядку безоплатної приватизації сільгоспземель 
• Створення Фонду гарантування кредитів для малих та середніх 

підприємств 
• Детінізація доходів в сільському господарстві 
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Закони та інші нормативно-правові 
акти, які прийняті або набули 
чинності у лютому 2020 року  
 
Призначення заступника Міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
призначення Глущенка С.М. заступником Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України» № 159-р від 26.02.2020. 
Розпорядженням на посаду заступника Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України призначається пан Глущенко 
С.М., який відповідатиме за спрямування та 
координацію діяльності в аграрному напрямку. 
 

Законопроєкти, прийняті Верховною 
Радою України у першому читанні у 
лютому 2020 року 
 
Нові правила поводження з тваринами в 
сільському господарстві 
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо імплементації 
положень деяких міжнародних угод та директив ЄС 
у сфері охорони тваринного та рослинного світу)» 
№ 2351 від 30.10.2019, знаходиться на розгляді у 
комітетах (ініціатори – Маріковський О.В., 
Овчинникова Ю.Ю. та ін. (партії «Слуга народу», 
«Опозиційна платформа – За життя»)). 
Законопроєкт прийнято за основу в першому 
читанні 05.02.2020, готується на друге читання. 
Метою прийняття законопроєкту є впровадження 
європейських гуманних цінностей та стандартів по 
відношенню до домашніх, диких та 
сільськогосподарських (с/г) тварин.  
Окрім того, встановлюються нові правила 
поводження з тваринами в сільському господарстві, 
скотарстві, у рибному господарстві, при отриманні 
продукції тваринного походження: 
• здійснення державного ветеринарно-

санітарного контролю у системах інтенсивних 
тваринницьких господарств та конюшень 
державними органами ветеринарної медицини 

шляхом проведення планових та позапланових 
перевірок. Планова перевірка одного і того 
самого господарства (конюшні) проводиться не 
частіше, ніж один раз на місяць; 

• уточнення умов використання та утримання 
тварин у с/г тощо. 

Також, забороняються всі види рубок лісу у радіусі 
500 метрів по периметру охоронних ділянок в лісах 
навколо середовищ існування та розмноження 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу.  
 
Правове врегулювання національної 
інвентаризації лісів 
Проєкт Закону «Про внесення змін до Лісового 
кодексу України щодо проведення національної 
інвентаризації лісів» № 2379 від 05.11.2019, 
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 
Бондаренко О.В., Андрійович З.М. та ін. (партія 
«Слуга народу»)). Законопроєкт прийнято за основу 
в першому читанні 05.02.2020, готується на друге 
читання. 
Законопроєктом закріплюється правове визначення 
поняття Національної інвентаризації лісів (НІЛ). 
Порядок проведення НІЛ затверджується Кабінетом 
Міністрів України.  
Національна інвентаризація лісів здійснюється за 
рахунок коштів державного бюджету або інших 
джерел, не заборонених законодавством. 
 

Законопроєкти, запропоновані у 
Верховній Раді України у лютому 2020 
року 
 
Затвердження порядку безоплатної 
приватизації сільгоспземель 
Проєкт Закону «Про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо приватизації земель 
державних і комунальних сільськогосподарських 
підприємств, установ та організацій» № 3012 від 
05.02.2020, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатор – Мінько С.А. (депутатська група «За 
майбутнє»)).
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Законопроєктом передбачається: 
• встановлення конкретного переліку осіб, які 

мають право на безкоштовне отримання с/г 
земель державних і комунальних с/г 
підприємств, установ та організацій у 
приватну власність; 

• розробка «дорожньої карти» реалізації права 
громадян на безкоштовне отримання с/г 
земель державних і комунальних с/г 
підприємств, установ та організацій у 
приватну власність; 

• врегулювання використання земель, які 
залишаються у державній або комунальній 
власності після розпаювання державних і 
комунальних с/г підприємств, установ та 
організацій. 

 
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо забезпечення права 
працівників державних і комунальних 
сільськогосподарських підприємств, установ, 
організацій на одержання земельної частки (паю)» 
№ 3012-1 від 20.02.2020, знаходиться на розгляді у 
комітетах (ініціатори – Сольський М.Т., Литвиненко 
С.А. та ін. (партія «Слуга народу», депутатські 
групи «За майбутнє», «Довіра»)). 
Даним альтернативним законопроєктом 
вдосконалюється процедура приватизації земель 
державних і комунальних с/г підприємств. Для 
цього пропонується: 
• введення норми, згідно якій приватизація 

земель державних та комунальних с/г 
підприємств може здійснюватися як в процесі 
приватизації самих підприємств, так і без 
прийняття рішення про їхню приватизацію, на 
підставі рішення керівного органу, а також при 
ліквідації підприємств; 

• наступний розподіл с/г угідь при приватизації 
земель підприємств: 

o до 40% земель розподіляється між 
працівниками підприємства та 
пенсіонерами з їхнього числа, 
працівниками державних і комунальних 
закладів соціальної сфери села; 

o до 20 % земель передаються у 
власність учасникам бойових дій для 

ведення особистого селянського 
господарства; 

o не менше 40% продаються на 
земельних торгах, а на період дії 
мораторію на відчуження земель с/г 
призначення, - проводяться аукціони з 
набуття права оренди на ці землі. 

Положеннями законопроєкту також визначаються 
с/г землі, які не підлягають приватизації 
(заболочені землі, землі з родовищами корисних 
копалин, землі під господарськими шляхами, 
польовими дорогами, полезахисними лісосмугами 
тощо). 
 
Створення Фонду гарантування кредитів для 
малих та середніх підприємств 
Проєкт Закону «Про Фонд часткового гарантування 
кредитів у сільському господарстві» № 3047 від 
10.02.2020, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатор – Гончарук О.В. (Кабінет Міністрів 
України)).  
Законопроєктом визначаються особливості 
створення та діяльності Фонду часткового 
гарантування кредитів в сільському господарстві, 
який є спеціалізованою небанківською фінансовою 
установою. Фонд створюється державою в особі 
Кабінету Міністрів України, учасниками якої можуть 
бути і інші юридичні особи. 
Метою діяльності Фонду є підтримка малих та 
середніх суб’єктів підприємництва (у власності або 
користуванні яких перебувають землі с/г 
призначення не більше 500 гектарів), що 
здійснюють первинне виробництво с/г продукції, 
шляхом гарантування виконання зобов’язань таких 
суб’єктів за кредитними договорами.  
 
Детінізація доходів в сільському господарстві 
Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо 
детінізації виробництва сільськогосподарської 
продукції» № 3131 від 27.02.2020, знаходиться на 
розгляді у комітетах (ініціатори – Сольський М.Т., 
Арахамія Д.Г. та ін. (партія «Слуга народу», 
депутатські групи «Довіра», «За майбутнє»)).  
Законопроєктом пропонується встановити механізм 
оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб 
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В публікації «Огляд 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 

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. 

– власників і користувачів земельних ділянок с/г 
призначення. Він передбачає рівень сплати 
податків з доходу від використання таких 
земельних ділянок не нижче, ніж мінімальний 
розрахунковий податок - поставлене податкове 
зобов’язання, яке визначається за відповідною 
формулою з урахуванням нормативної грошової 
оцінки землі та  її площі.    
 
 
Автор, редакція та контакти: 
Марія Ярошко, Симан Юрк 
Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) 
Героїв Оборони 10, оф.10, 03680 Київ 
Тел. +38066/ 5981440 
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