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Закони та інші нормативно-правові 
акти, які прийняті або набули чинності у лютому 2021 року
Реформування ветеринарної медицини

Закон України «Про ветеринарну медицину» №
1206-ІХ від 04.02.2021. Закон прийнято Верховною
Радою України 04.02.2021 та переданий на підпис
Президенту України.
Закон передбачає реформування ветеринарної медицини та відповідає вимогам 14 актів Європейського Союзу, що створює законодавче підґрунтя для
подальшого виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС.
Положеннями
питання:

Закону

врегульовуються наступні



організація державного управління, освіти та
науки у сфері ветеринарної медицини;



реєстрація та обіг ветеринарних препаратів,
впровадження безстрокової (замість п’ятирічної)
реєстрації ветеринарних лікарських засобів;



ліцензування виробництва та імпорту ветеринарних препаратів;



створення бази даних ветеринарного фармакологічного нагляду;



благополуччя с/г тварин і створення для них
належних умов утримання і забою;



встановлення переліку хвороб тварин, що підлягають повідомленню, та здійснення карантинних заходів;



застосування протимікробних препаратів, що
запобігатиме поширенню антибіотикорезистентності серед тварин. Забороняється при відгодівлі с/г тварин використання протимікробних
препаратів з профілактичною метою, для прискорення росту тощо;





зменшення кількості ветеринарних документів
(замість 5 - 3 документи) та можливість оформлення у електронному вигляді, скорочення
строку їхньої видачі – з одного місяця до одного
дня. Можливість видавати такі документи отримають ліцензовані ветеринарні лікарі;
ведення ветеринарної практики, в тому числі на
селі;
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підвищення відповідальності за порушення законодавства у сфері ветеринарної медицини та
благополуччя тварин тощо.

Зниження ставки ПДВ на імпорт аграрної
продукції

Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо ставки податку на додану
вартість з операцій з постачання окремих видів
сільськогосподарської продукції» № 1115-ІХ від
17.12.2020. Закон підписано Президентом України
23.02.2021 та набирає чинності 25.02.2021.
Законом знижується ставку ПДВ з 20% до 14% по
операціях з імпорту та постачання на території України 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.

Актуалізація відомостей про державний кордон України

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон
України» № 1175-ІХ від 02.02.2021. Закон підписано
Президентом України 23.02.2021 та набирає чинності 26.02.2021.
Закон було прийнято 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).
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Законопроєкт стосується всіх прикордонних земель,
в т.ч. сільськогосподарських.

АПК в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх
категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

Новий Голова Держлісагентства України



Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
призначення Болоховця Ю.В. Головою Державного
агентства лісових ресурсів України» № 115 від
17.02.2021.

формування та реалізація державної політики у
сфері національної інфраструктури геопросторових даних;



формування державної політики у сфері нагляду у системі інженерно-технічного забезпечення
та інноваційного розвитку АПК.

Даним розпорядженням Болоховець Юрій Віталійовича призначається на посаду Голови Державного
агентства лісових ресурсів України.
Затвердження повноважень відновленого
аграрного міністерства України

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади» № 124 від 17.02.2021. Постанова набирає чинності 20.02.2021.
Даною постановою затверджується Положення про
Міністерство аграрної політики та продовольства
України, яким визначаються повноваження Міністерства, а саме:




формування та реалізація державної аграрної
політики, державної політики у сферах сільського господарства та продовольчої безпеки
держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських
територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної
промисловості (далі — сфери агропромислового
виробництва), технічної політики у сфері агропромислового комплексу (АПК) та машинобудування для АПК, сільського розвитку, розвитку
фермерства, с/г кооперації, с/г дорадчої діяльності, моніторингу та родючості ґрунтів на землях с/г призначення, насінництва та розсадництва;
формування та реалізація державної політики у
сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення
водних біоресурсів, регулювання рибальства та
безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, у сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності, земельних відносин,
землеустрою, у сфері Державного земельного
кадастру, державного нагляду (контролю) в
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Окрім того, постановою визначаються «сільськогосподарські» повноваження, які залишились у компетенції Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України. Мова йде про
формування та реалізацію державної політики у
сфері:


органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції;



безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин;



ветеринарної медицини.

Законопроєкти, прийняті Верховною
Радою України у першому читанні у
лютому 2021 року
Створення Фонду часткового гарантування
кредитів для аграріїв

Проєкт Закону «Про Фонд часткового гарантування
кредитів у сільському господарстві» № 3205-2 від
25.05.2020. Законопроєкт прийнято в першому читанні 18.02.2021, готується на друге читання.
Документом визначаються особливості створення
та діяльності Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві (надалі Фонд), тип
власності та корпоративного управління. Фонд є
спеціалізованою небанківською фінансовою установою. Частка держави у статутному капіталі становитиме не менше 51%. Учасниками фонду можуть
бути держава та міжнародні фінансові організації,
участь приватного капіталу в ньому заборонена.
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
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виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.

Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді України у лютому 2021
Максимальне гарантування кредитів складатиме року
50% непогашеної суми основного боргу, максимальна тривалість гарантування — 10 років.
Посилення підтримки фермерських господарств

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств» № 4046 від
03.09.2020. Законопроєкт прийнято в першому читанні 18.02.2021, готується на друге читання.
З метою стимулювання розвитку фермерства законопроєктом пропонується:


запровадити державну підтримку фермерському
господарству, голова якого має вік до 35 років
включно;



визначити коло отримувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, а саме: новоствореним фермерським господарствам, сімейним
фермерським господарствам, фермерським господарствам у гірських районах та поліських територіях, фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами;



унормувати склад земельних ділянок фермерських господарств, а саме:
o надати громадянам - членам фермерського господарства право передавати
свої землі у власність фермерського господарства;
o

надати право вносити до статутного капіталу фермерського господарства земельні ділянки, що належать фермерському господарству. Внесення таких змін
дозволить фермерським господарствам
мати доступ до державної підтримки.
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Встановлення мінімальної річної орендної
плати за приватні сільськогоподарські землі

Проєкт Закону «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про оренду землі» щодо розміру
орендної плати за земельну частку (пай)» № 5031
від 05.02.2021, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатори – Гунько А.Г., Брагар Є.В. та ін. (партія
«Слуга народу», депутатська група «Довіра»)).
Пропонується встановити, що розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками
с/г призначення, земельними частками (паями), які
перебувають у приватній власності, не може бути
менше 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
На сьогодні мінімальний та граничний розмір орендної плати законодавчо врегульовано лише щодо
земель державної та комунальної власності.
Заборона використання трансжирів у дитячому харчуванні

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми» № 5148 від
25.02.2021, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатори – Соломчук Д.В., Нікітіна М.В. та ін.
(партія «Слуга народу»)).
Законопроєктом передбачається врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів, які здебільш споживаються дітьми, та встановити вимоги до маркування
харчових продуктів, що містять пальмову олію. Серед головних положень:


заборона використання пальмової олії та інших
жирів і білків немолочного походження у виробництві молочних продуктів;



заборона використання у виробництві дитячого
харчування гідрогенізованої пальмової олії та
гідрогенізованих рослинних жирів, олії (масла)
насіння кунжуту та олії (масла) насіння льону,
глютену, а також інгредієнтів, вироблених із застосуванням пестицидів;
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заборона використання гідрогенізованої пальмової олії, сухих молочних продуктів з додаванням гідрогенізованих рослинних жирів у виробництві продуктів дитячого харчування та традиційних харчових продуктів, кондитерських
виробів, у тому числі з какао, шоколаду, морозива;

Автори, редакція та контакти:

встановлення особливостей маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію. У назві харчових продуктів, які містять пальмову
олію, сухих молочних продуктів з додаванням
гідрогенізованих рослинних жирів, забороняється вживати термін «Шоколад».

Тел. +38 066 598 14 40

Підготовка проєкту: Катерина Лелет
Моніторинг та редакція видання українською
мовою: Марія Ярошко
Редакція видання німецькою мовою: Симан Юрк
Німецько-український агрополітичний діалог (АПД)
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de

введення штрафів за реалізацію харчових продуктів та кормів, що містять заборонені інгредієнти. Для юридичних осіб у розмірі 40 мінімальних заробітних плат (240 000 грн.), для фізичних осіб-підприємців - у розмірі 25 мінімальних
заробітних плат (150 000 грн).

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 аналізується» 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 комітетах, однак, поки не прийняті.
 «Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді протягом періоду, який аналізується» означає: законопроєкти, зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети.

Виконавці
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