ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань аграрної та земельної політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-40

До реєстр. № 4046 від 03.09.2020 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики на
своєму засіданні 17 листопада 2020 року розглянув проект Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання
діяльності фермерських господарств (реєстр. № 4046 від 03.09.2020 р.), поданий
Кабінетом Міністрів України, і зазначає наступне.
Метою законопроекту, як зазначається в Пояснювальній записці до нього,
є стимулювання розвитку фермерських господарств на виконання цілі 7.3.
«Українські працівники мають легальну роботу та витрачають менше часу на
пошук нової легальної роботи» Програми діяльності Кабінету Міністрів
України,
затвердженої
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 29 вересня 2019 року № 849.
Законопроектом пропонується:
- унормувати склад земельних ділянок фермерських господарств, а саме:
надати право передачі земель, які є у громадян - членів фермерського
господарства на праві постійного користування або на праві власності, у
власність фермерського господарства. Також надати право вносити до
статутного капіталу фермерського господарства земельні ділянки, що належать
фермерському господарства на праві власності або користування.
Внесення таких змін дозволить фермерським господарствам, що
обробляють такі земельні ділянки, мати доступ до державної підтримки;
- надати право фермерському господарству на орендованій земельній
ділянці за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому
законодавством порядку житлові будинки, будівлі та споруди, а також закладати
багаторічні насадження, здійснювати будівництво водогосподарських споруд та
меліоративних систем;
- уточнити деякі поняття щодо визначень виду фермерського господарства
«новостворені» фермерські господарства, а саме: закріплення терміну
становлення фермерських господарств, як «новоствореного» для всіх видів
фермерських господарств;
- визначити коло отримувачів державної підтримки через Український
державний фонд підтримки фермерських господарств, а саме: створюються
однакові умови для усіх фермерських господарств щодо напрямків використання
коштів фінансової підтримки;

- запровадити державну підтримку фермерському господарству, голова
якого має вік до 35 років (включно), що надасть можливість сільській молоді
реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції
молоді із сільських територій.
Враховуючи європейську практику та закріплення на законодавчому рівні
державної підтримки для «молодих фермерів», а також положення
Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні» щодо визначення молоді, як громадян України віком до 35 років,
пропонується встановити, що фермерському господарству, голова якого віком до
35 років (включно) надається грошова допомога за рахунок державного бюджету
у розмірі та в порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
своєму висновку від 07.10.2020 р. висловлює зауваження до поданого
законопроекту.
Враховуючи вищенаведене, Комітет рекомендує Верховній Раді України
проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (реєстр. № 4046),
прийняти за основу.
Співдоповідачем із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної та земельної політики Сольського М.Т.
Голова Комітету
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