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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 3295

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект
-1- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

2

Відхилено

По
тексту
Законопроекту
слова
«сільськогосподарські
товаровиробники»
замінити
на
«виробники
сільськогосподарської продукції».
3
4

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про державну підтримку сільського
господарства України» та інших законів
Україні щодо функціонування Державного
аграрного реєстру та удосконалення
державної
підтримки
виробників
сільськогосподарської продукції»

ЗАКОН УКРАЇНИ
-2- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Враховано

«Про внесення змін до деяких законів
Україні щодо функціонування Державного
аграрного
реєстру
та
удосконалення
державної
підтримки
виробників
сільськогосподарської продукції»
-3- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

У назві Законопроекту слова «Закону
України «Про державну підтримку сільського
господарства України» та інших законів
Україні»
замінити
словами
«деяких
законодавчих актів України».
-4- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано редакційно

Про внесення змін до деяких законів
України щодо функціонування Державного
аграрного
реєстру
та
удосконалення
державної
підтримки
виробників
сільськогосподарської продукції

1. Назву закону викласти в такій редакції
«Про внесення змін до

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

деяких
законів
України
щодо
функціонування Державного аграрного
реєстру та удосконалення механізмів
державної
підтримки
виробників
сільськогосподарської продукції»
-5- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

5

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

«Про внесення змін до Закону України
«Про
державну
підтримку
сільського
господарства України» та Закону України
«Про державний земельний кадастр» щодо
функціонування
Державного
аграрного
реєстру
та
удосконалення
державної
підтримки виробників сільськогосподарської
продукції»
6

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

7

І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

8

9
10

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-6- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

2. Абзаци перший та другий розділу І
законопроекту викласти в такій
редакції:
«І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про державну
підтримку сільського господарства України»
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 49, ст.527):

1. У Законі України «Про державну
підтримку сільського господарства України»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2004, № 49, ст.527):
1) у статті 2:
пункти 2.5, 2.5-1 виключити;

І. Внести зміни до таких законів України:

2. У Законі України «Про державну
підтримку сільського господарства України»
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 49, ст. 527 із наступними змінами):
1) у статті 2:
-7- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Враховано

пункти 2.5 – 2.6 виключити;

Абзаци другий підпункту 1 пункту 1
розділу І проекту Закону викласти у такій
редакції:
«пункти 2.5 – 2.6 виключити;»
-8- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

1) Пункти 2.5, 2.5-1 статті 2 Законопроекту
залишити в редакції

2

№

11

Редакція, прийнята в першому читанні

в абзаці першому пункту 2.15 слова
«придбані або» виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

чинного Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства
України».
Пункт 2.28 статті 2 Законопроекту зробити
пунктом 2.15ˡ.
-9- Н.д. Ковальчук О. В. (р.к. №353)

Відхилено

1. Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту
доповнити абзацом такого
змісту:
«Пункт 2.15-1. статті 2 виключити».
-10- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

2.15. Сільськогосподарська продукція
(сільськогосподарські товари) - товари,
зазначені у групах 1-24 УКТЗЕД згідно із
Законом України «Про Митний тариф
України», якщо при цьому такі товари
(продукція) вирощуються, відгодовуються,
виловлюються, збираються, виготовляються,
виробляються,
переробляються
безпосередньо виробником цих товарів
(продукції), а також продукти обробки та
переробки цих товарів (продукції), якщо вони
були придбані або вироблені на власних або
орендованих потужностях (площах).
-11- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Пункт 2.15-1 доповнити абзацом такого
змісту:
«До
сільськогосподарських
товаровиробників також відносяться сімейні
фермерські господарства, які зареєстровані
платниками єдиного податку четвертої групи
згідно із главою 1 розділу XIV Податкового
кодексу України».
12
13

доповнити новими пунктами такого
змісту:
«2.25. Виробники сільськогосподарської
продукції
–
сільськогосподарські
товаровиробники, фізичні особи (у тому числі
домогосподарства,
фізичні
особи,
що
здійснюють діяльність, пов’язану з веденням
особистого
селянського
господарства,

-12- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)
«2.25. Виробник сільськогосподарської
продукції – юридична особа, незалежно від
організаційно-правової форми, фермерське
господарство, в тому числі сімейне
фермерське господарство або фізична особа (у

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в абзаці першому пункту 2.15 слова
«придбані або» виключити;

пункт 2.151 доповнити абзацом другим
такого змісту:
«До
сільськогосподарських
товаровиробників також належать сімейні
фермерські
господарства,
зареєстровані
платниками єдиного податку четвертої групи
згідно із главою 1 розділу XIV Податкового
кодексу України»;
доповнити пунктами 2.26 - 2.29 такого
змісту:
«2.26. Виробники сільськогосподарської
продукції
–
сільськогосподарські
товаровиробники, фізичні особи (у тому числі
домогосподарства,
фізичні
особи,
які
здійснюють діяльність, пов’язану з веденням
особистого
селянського
господарства,

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

самозайняті особи у сфері сільського
господарства),
які
займаються
сільськогосподарською діяльністю;

тому числі домогосподарство, фізична особа,
що здійснює діяльність, пов’язану з веденням
особистого
селянського
господарства,
самозайнята особа у сфері сільського
господарства),
які
займаються
сільськогосподарською діяльністю;
-13- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

самозайняті особи у сфері сільського
господарства),
які
займаються
сільськогосподарською діяльністю.

Відхилено

Виключити

14

2.26. Державний аграрний реєстр –
державна
автоматизована
інформаційна

-14- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

«2.25.
Сільськогосподарський
товаровиробник – це юридична особа
незалежно від організаційно-правової форми,
яка
займається
виробництвом
сільськогосподарської
продукції
та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби
у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та
водосховищах) та її переробкою на власних чи
орендованих потужностях, у тому числі
власновиробленої сировини на давальницьких
умовах, та здійснює операції з її постачання;
-15- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано частково

3. Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«2.25. Виробник сільськогосподарської
продукції
–
будь-який
суб’єкт
господарювання
(незалежно
від
організаційно-правової
форми),
який
займається
сільськогосподарською
діяльністю у значенні, наведеному у цьому
Законі, а також будь-яка фізична особа, яка
здійснює діяльність, пов’язану з веденням
особистого
селянського
господарства
відповідно до Закону України «Про особисте
селянське господарство» та/або займається
сільськогосподарською діяльністю у значенні,
наведеному у цьому Законі»;
-16- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

Виключити

2.27. Державний аграрний реєстр –
державна
автоматизована
інформаційна

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

система збирання, обліку, накопичення,
оброблення та надання інформації про
виробників сільськогосподарської продукції;

15
16

17

18

19

2.27. Сільськогосподарська діяльність – це
діяльність з:
виробництва продукції рослинництва, а
саме
рослинних
культур,
а
також
вирощування ягід, фруктів та овочів, квітів та
декоративних рослин (у відкритих або
закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів,
саджанців та водоростей, а також їх обробка,
переробка та/або консервація;
виробництва продукції тваринництва, а
саме свійських сільськогосподарських тварин,
птахівництва, кролівництва, бджільництва, а
також розведення шовкопрядів, змій та інших
плазунів або слимаків та інших наземних
ссавців, безхребетних та комах, а також їх
обробка, переробка та/або консервація;
залісення, в тому числі створення захисних
лісових насаджень; збирання дикорослих
грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх
обробка та консервація;
розведення та/або вилов прісноводної
(лиманної) риби чи інших прісноводних
(лиманних), морської або океанічної риби чи
безхребетних, інших об’єктів аквакультури,
дикорослих водоростей;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-17- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

3. Абзац шостий підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«2.26. Державний аграрний реєстр –
державна автоматизована
інформаційна
система збирання, обліку, накопичення,
оброблення та надання інформації про
виробників сільськогосподарської продукції
та сільськогосподарську діяльність яку вони
здійснюють»;
-18- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

система збирання, обліку, накопичення,
оброблення та надання інформації про
виробників сільськогосподарської продукції
та сільськогосподарську діяльність, яку вони
здійснюють.

Відхилено

2.28. Сільськогосподарська діяльність –
діяльність з:

Виключити

-19- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Враховано

Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 1
розділу І проекту Закону після слова
«шовкопрядів» доповнити словами «хробаків,
равликів, малюсків,».

-20- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 1
розділу І проекту Закону викласти у такій
редакції:
«розведення та/або утримання та/або
вирощування та/або вилов прісноводної

Враховано

виробництва продукції рослинництва,
зокрема рослинних культур, а також
вирощування ягід, фруктів та овочів, квітів та
декоративних рослин (у відкритих або
закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів,
саджанців та водоростей, а також її обробки,
переробки та/або консервації;
виробництва продукції тваринництва,
зокрема свійських сільськогосподарських
тварин,
птахівництва,
кролівництва,
бджільництва,
а
також
розведення
шовкопрядів, хробаків, равликів, молюсків,
змій та інших плазунів або слимаків, інших
наземних ссавців, безхребетних та комах, а
також її обробки, переробки та/або
консервації;
залісення, у тому числі створення захисних
лісових насаджень, збирання дикорослих
грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх
обробки та консервації;
розведення та/або утримання, та/або
вирощування, та/або вилов прісноводної,
та/або морської риби, жаб, безхребетних,
водоростей та інших гідробіонтів;

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та/або морської риби, жаб, безхребетних,
водоростей та інших гідробіонтів;».
20

обробки та/або консервації риби або інших
прісноводних чи морських безхребетних,
інших об’єктів аквакультури, дикорослих
водоростей;
надання
послуг
сільськогосподарського характеру (сіяння,
збирання врожаю, зберігання, пакування,
транспортування тощо);

-21- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Враховано

обробки та/або консервації риби або інших
прісноводних чи морських безхребетних,
інших об’єктів аквакультури, дикорослих
водоростей;

обробки та/або консервації риби або інших
прісноводних чи морських безхребетних,
інших об’єктів аквакультури, дикорослих
водоростей;

21

-22- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Враховано частково

22

надання послуг сільськогосподарського
характеру
(сіяння,
збирання
врожаю,
зберігання,
пакування,
транспортування
тощо)
-23- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

надання послуг сільськогосподарського
характеру
(сіяння,
збирання
врожаю,
зберігання сільськогосподарської продукції).

Враховано

2.29. Суб’єкт агропромислового комплексу
– суб’єкт господарювання, що здійснює свою
діяльність
з
виробництва,
переробки,
збереження
та
реалізації
сільськогосподарської продукції, а також
матеріально-технічного
обслуговування
сільськогосподарського виробництва";

2.28. Сільськогосподарський
товаровиробник – юридична особа, незалежно
від
організаційно-правової
форми,
фермерське господарство, в тому числі
сімейне фермерське господарство, фізична
особа-підприємець,
яка
займається
сільськогосподарською діяльністю на власних
чи орендованих потужностях, та здійснює
операції з постачання продуктів такої
діяльності;

Виключити
-24- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Враховано

Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 1
розділу І проекту Закону викласти у такій
редакції:
2.29. Суб’єкт агропромислового комплексу
– суб’єкт господарювання, що здійснює свою
діяльність
у
виробництві
сільськогосподарської продукції, її переробці,
матеріально-технічному
обслуговуванні
сільськогосподарського виробництва, а також
зі збереження, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції.».
-25- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Враховано

Виключити

23

-26- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

4. Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту
1 розділу І законопроекту виключити.
-27- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Враховано редакційно

Доповнити абзацом другим такого змісту:
"Сільськогосподарський товаровиробник –
отримувач державної підтримки – юридична

6

№

24

Редакція, прийнята в першому читанні

2.29. Фізична
особа,
що
здійснює
діяльність, пов’язану з веденням особистого
селянського господарства – особа, яка
здійснює сільськогосподарську діяльність
відповідно до вимог Закону України «Про
особисте селянське господарство»;

25

2) доповнити новою статтею такого змісту:

26

«Стаття 2-1. Принципи
державної
підтримки сільського господарства України

27

2-1.1. Принципами державної підтримки
сільського господарства України є прозорість
та
публічність,
прогнозованість
та
послідовність,
справедливість,
цільове
спрямування державної підтримки.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

особа, зазначена в абзаці першому цього
пункту,
питома
вага
вартості
сільськогосподарських товарів/послуг якої
становить не менше 75 відсотків вартості всіх
товарів/послуг, поставлених такою особою
протягом податкового (звітного) року (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року."
-28- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Враховано редакційно

Доповнити пункт 2.28 статті 2 абзацом
другим такого змісту:
"Сільськогосподарський товаровиробник –
отримувач державної підтримки – юридична
особа, зазначена в абзаці першому цього
пункту,
питома
вага
вартості
сільськогосподарських товарів/послуг якої
становить не менше 75 відсотків вартості всіх
товарів/послуг, поставлених такою особою
протягом податкового (звітного) року (для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року."
-29- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-30- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

5. Абзаци чотирнадцятий підпункту 1
пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
-31- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
Статтю 2-1виключити

Відхилено

2) розділ І доповнити статтями 21 і 22
такого змісту:
«Стаття
21.
Принципи
державної
підтримки сільського господарства України
21.1. Принципами державної підтримки
сільського господарства України є прозорість
та
публічність,
прогнозованість
та
послідовність,
справедливість
та
ефективність, цільове спрямування державної
підтримки.

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

28

2-1.2. Прозорість та публічність державної
підтримки
забезпечується
шляхом
формування, ведення та надання відкритого
доступу до державних реєстрів.

29

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-32- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Абзац перший пункту 2-1.2. викласти в
редакції такого змісту: "2-1.2. Прозорість та
публічність
державної
підтримки
забезпечується шляхом формування, ведення
та надання відкритого доступу до державних
реєстрів, які акумулюють інформацію про
суб’єктів господарювання – отримувачів
державної підтримки; опублікування на
офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади - головного розпорядника
бюджетних коштів, призначених для надання
державної
підтримки
сільського
господарства, усіх рішень та протоколів,
якими передбачено здійснення розподілу та
надання відповідних бюджетних коштів у
формі державної підтримки суб’єктам
господарювання, не пізніше трьох робочих
днів з дати прийняття (затвердження)
відповідного рішення, протоколу; вільного
доступу засобів масової інформації, за умови
попередньої
акредитації,
до
засідань
утвореного зазначеним центральним органом
виконавчої влади органу для надання
державної підтримки, з можливістю їх фото,
відео та аудіо фіксації; надання інформації
про державну підтримку зацікавленим
суб'єктам згідно Закону України "Про доступ
до публічної інформації" та інших законів
України."
-33- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

21.2. Прозорість та публічність державної
підтримки
забезпечуються
шляхом
формування, ведення та надання відкритого
доступу до державних реєстрів.

Доповнити пункт 2-1.2. новим абзацом
такого змісту: "Центральний орган виконавчої
влади - головний розпорядник бюджетних
коштів призначених для надання державної
підтримки
сільського
господарства
забезпечує звуко- та відео трансляцію в
режимі реального часу на своєму офіційному
веб-сайті (або веб-посилання на таку
трансляцію) усіх засідань створеного ним
органу щодо надання державної підтримки

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

суб’єктам господарювання, а також вільний
доступ усіх зацікавлених осіб до архівних
звуко- та відео записів таких засідань."

30

31

2-1.3. Прогнозованість та послідовність
державної підтримки забезпечується шляхом
створення
стабільної
законодавчої
та
нормативно-правової
бази
з
питань
стимулювання розвитку агропромислового
комплексу.

2-1.4. Справедливість
державної
підтримки сільського господарства України
забезпечується
шляхом
пропорційності
розподілу державної підтримки та обмеження
максимального розміру підтримки на одного
виробника сільськогосподарської продукції.

Обгрунтування
пропозицій:
питання
прозорості
та
публічності
державної
підтримки
потребує
значно
ширшого
унормування ніж лише надання відкритого
доступу до державних реєстрів. В минулі роки
мали місце резонансні скандали пов'язані із
браком такої прозорості та публічності, які
активно висвітлювалися у ЗМІ. Пропозиція
спрямована на створення достатніх правових
передумов
для вирішення окресленої
проблеми, здійснення громадського контролю
за використанням бюджетних коштів.
-34- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Пункт 2-1.3. доповнити наступним
реченням "Визначені законодавством умови
надання державної підтримки, не може бути
змінено пізніше як за 6 місяців до
встановленого законодавством граничного
строку подання заявок на отримання такої
допомоги за відповідними програмами.
Обгрунтування: запропонована норма
спрямована на привнесення юридичної
визначеності у поняття прогнозованості та
стабільності державної політики у секторі.
-35- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

21.3. Прогнозованість та послідовність
державної підтримки забезпечуються шляхом
створення
стабільної
законодавчої
та
нормативно-правової
бази
з
питань
стимулювання розвитку агропромислового
комплексу.

Відхилено

Після слів "на одного виробника
сільськогосподарської продукції" додати
слова
"та
надається
суб’єктам,
які
відповідають вимогам абзацу другого пункту
2.28 статті 2 цього Закону. "
-36- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

21.4. Справедливість державної підтримки
сільського
господарства
України
забезпечується
шляхом
пропорційності
розподілу державної підтримки та обмеження
максимального розміру підтримки на одного
виробника сільськогосподарської продукції.

Враховано редакційно

6. Абзац шостий підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«2-1.4.
Справедливість
державної
підтримки сільського господарства України

9

№

32

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

забезпечується
шляхом
пропорційності
розподілу коштів, що спрямовуються на
фінансову підтримку».
-37- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2-1.5. Цільове спрямування державної
підтримки – для цілей цього Закону
критеріями для суб’єктів агропромислового
комплексу, які мають право на державну
підтримку, є:
мікромалі
виробники
сільськогосподарської продукції, які мають у
власності та користуванні до 20 га земель
сільськогосподарського призначення, дохід
до 1,0 млн. гривень;
малі виробники сільськогосподарської
продукції, які мають у власності та
користуванні від 20 до 100 га земель
сільськогосподарського призначення, дохід
до 5,0 млн. гривень;
середні виробники сільськогосподарської
продукції, які мають у власності та
користуванні від 100 до 500 га земель
сільськогосподарського призначення, дохід
до 15,0 млн. гривень;
інші
суб’єкти
господарювання
агропромислового
комплексу
можуть
отримати державну підтримку за наявності
можливості кожної програми або виду
державної підтримки, якщо виділені кошти не
використані мікромалими, малими та
середніми виробники сільськогосподарської
продукції у відповідний період надання такої
державної підтримки.
-38- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано редакційно

Підпункт 2 після абзацу шостого
доповнити абзацами такого змісту:
«2-1.5 Цільове спрямування державної
підтримки
забезпечується
розподілом

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

державної підтримки у першу чергу на
потреби:
мікровиробників сільськогосподарської
продукції, які мають у власності та/або
користуванні
до
20
га
земель
сільськогосподарського призначення та дохід
від реалізації продукції до 1,0 млн. гривень;
малих виробників сільськогосподарської
продукції, які мають у власності та/або
користуванні від 20 до 100 га земель
сільськогосподарського призначення та дохід
від реалізації продукції до 5,0 млн. гривень;
середніх
виробників
сільськогосподарської продукції, які мають у
власності та/або користуванні від 100 до 500
га
земель
сільськогосподарського
призначення та дохід від реалізації продукції
до 15,0 млн. гривень;»

33

За кожним видом державної підтримки

-39- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Враховано частково

2) Статтю 2-1 Законопроекту після пункту
2-1.4 доповнити пунктами
2-1.5 та 2-1.6 такого змісту:
«2-1.5 Ефективність державної підтримки
сільського
господарства
України
забезпечується
шляхом
створення
сприятливих
умов
для
діяльності
сільськогосподарських
товаровиробників,
підвищення
якості
та
конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції з метою
мінімізації
природно-кліматичних
та
економічних ризиків сільськогосподарського
виробництва та гарантування продовольчої
безпеки держави;
2-1.6 Доступність отримання державної
підтримки
сільського
господарства
України.».
-40- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Щорічно за кожним видом державної

11

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

виробник сільськогосподарської продукції не
може отримати державну допомогу у сумі
більше, ніж 50 мільйонів гривень на одного
такого виробника на рік з урахуванням
пов’язаних з ним осіб у значенні підпункту
14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового
кодексу України. Особа, яка претендує на
отримання
державної
підтримки,
передбаченої цим Законом, зобов’язана
повідомити центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
аграрної політики, державної політики у
сферах сільського господарства та з питань
продовольчої безпеки держави, про всіх
пов’язаних з нею осіб, які протягом
бюджетного року є отримувачами державної
підтримки, а також про зміни щодо таких
пов’язаних осіб»;

у останньому абзаці підпункту 2 цифри
«50» замінити цифрами «20»;
абзац сьомий підпункту 2 замінити трьома
абзацами такого змісту:
«За кожним видом державної підтримки
мікровиробник, малий, середній виробник
сільськогосподарської
продукції
може
отримати державну допомогу у сумі не
більше, ніж його найвищий річний дохід від
реалізації продукції протягом останніх трьох
років.
Інші виробники сільськогосподарської
продукції можуть отримати державну
підтримку у межах коштів державної
підтримки, які залишилися нерозподіленими
між мікромалими, малими та середніми
виробники сільськогосподарської продукції у
відповідний
період надання державної
підтримки, але не більше за 20 мільйонів
гривень за кожним видом державної
підтримки на одного такого виробника на рік
з урахуванням пов’язаних з ним осіб у
значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті
14 Податкового кодексу України.
Виробник
сільськогосподарської
продукції, який претендує на отримання
державної підтримки, передбаченої цим
Законом,
зобов’язаний
повідомити
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної
політики, державної політики у сферах
сільського господарства та з питань
продовольчої безпеки держави, про всіх
пов’язаних з ним осіб, які протягом
бюджетного року є отримувачами державної
підтримки, а також про зміни щодо таких
пов’язаних осіб.»;
-41- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)
В
другому
абзаці
пункту
2-1.4.
словосполучення "з урахуванням пов’язаних з

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підтримки
один
виробник
сільськогосподарської
продукції
з
урахуванням пов’язаних з ним осіб у значенні
підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України може отримати
державну підтримку в сумі не більше ніж 10
тисяч розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня відповідного року.
Особа, яка претендує на отримання державної
підтримки, передбаченої цим Законом,
зобов’язана повідомити центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики, політики у сфері
сільського господарства, про всіх пов’язаних з
нею осіб, які протягом бюджетного року є
отримувачами державної підтримки, а також
про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.

Відхилено

21.5. Ефективність державної підтримки
сільського
господарства
України
забезпечується
шляхом
створення
сприятливих
умов
для
здійснення
сільськогоспдарської діяльності, підвищення
якості
та
конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції з метою

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ним осіб" замінити словосполученням "та
пов’язаних з ним осіб"
Обгрунтування поправки: має місце
редакційне уточнення спрямоване на надання
нормі
вищого
ступеню
юридичної
визначеності.
-42- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

Після слів "Податкового кодексу України"
та перед словами "Особа, яка претендує на
отримання державної підтримки" доповнити
новим реченням такого змісту: "У разі, якщо
такий виробник не вичерпав загальний ліміт
на отримання дотацій відповідно до абзацу
другого пункт 16-1.6 статті 16-1 цього Закону,
сума державної дотації такому суб'єкту може
збільшуватися за окремим видом підтримки в
межах загального ліміту."
-43- Н.д. Ковальчук О. В. (р.к. №353)

Враховано

2. Перше речення абзацу сьомого
підпункту 2 пункту 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Щорічно за кожним видом державної
підтримки
один
виробник
сільськогосподарської
продукції
з
урахуванням пов’язаних з ним осіб у значенні
підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України може отримати
державну підтримку у сумі не більше, ніж
десять тисяч розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня відповідного
року».
-44- Н.д. Ковальчук О. В. (р.к. №353)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

мінімізації
природно-кліматичних
та
економічних ризиків сільськогосподарського
виробництва та гарантування продовольчої
безпеки держави.
Цільове спрямування державної підтримки
забезпечується
пріоритетним
наданням
державної підтримки малим фермерським
господарствам, у тому числі сімейним
фермерським господарствам, які мають у
власності та/або користуванні не більше 100
га
земель
сільськогосподарського
призначення та річний дохід яких від
реалізації продукції не перевищує 5 мільйонів
гривень.
Обсяг і види державної підтримки малим
фермерським господарствам, у тому числі
сімейним фермерським господарствам, на
наступний рік розраховуються щороку,
виходячи з фактичної чисельності таких
господарств у поточному році.
Обсяг державної підтримки, що залишився
нерозподіленим між малими фермерськими
господарствами, у тому числі сімейними
фермерськими
господарствами,
спрямовується на державну підтримку інших
виробників сільськогосподарської продукції.

3. Підпункт 2 пункту 1 розділу І після
абзацу сьомого доповнити абзацом
такого змісту:
«Цільове
спрямування
державної
підтримки забезпечується шляхом надання
державної
підтримки
виключно
сільськогосподарським товаровиробникам та
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№

34

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

сільськогосподарським кооперативам. При
цьому
сільськогосподарським
товаровиробникам - юридичним особам
державна підтримка надається за умови, що
питома вага вартості сільськогосподарських
товарів/послуг становить не менше 75
відсотків вартості всіх товарів/послуг,
поставлених
такою
особою
протягом
податкового
(звітного)
року
(для
новоутворених осіб – за період з дня
державної реєстрації до 31 грудня того ж
року».
-45- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Відхилено

7. Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.
-46- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано редакційно

8. Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«За кожним видом державної підтримки
виробник сільськогосподарської продукції
протягом не може отримати протягом одного
року державну допомогу у сумі більше 10
тисяч мінімальних заробітних плат.»
-47- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Відхилено

9. Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«За кожним видом державної підтримки
виробник сільськогосподарської продукції не
може отримати протягом одного року
державну допомогу у сумі більше 150
мільйонів гривень».
-48- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 2-1.4. доповнити новим абзацом
такого змісту: "Необґрунтована відмова у
наданні державної підтримки, надання її в
обсязі,
що
не
відповідає
вимогам
законодавства, інші рішення, дії та
бездіяльність суб’єкта владних повноважень,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

що порушують права та охоронювані законом
інтереси особи на отримання державної
підтримки можуть бути оскаржені до суду у
встановленому законом порядку. "
-49- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

35

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 2-1.4. доповнити новим абзацом
такого змісту: "Підставами повернення до
державного бюджету коштів державної
підтримки сільського господарства України
отриманої суб’єктами господарювання є: 1)
отримання відповідної допомоги згідно
внесених (поданих) особою, яка не в праві її
отримати, недостовірних відомостей; 2)
отримання допомоги понад встановлений цим
Законом розмір в частині що її перевищує; 3)
рішення суб’єкта владних повноважень про
надання відповідної допомоги визнано
незаконним та скасовано на підставі рішення
суду, що набрало законної сили; 4) в інших
випадках, визначених законами України."
Обгрунтування пропозицій: запропоновані
норми спрямовані на створення правових
передумов захисту прав осіб, чиї права були
порушені при вирішенні питання надання
державної допомоги, а також повернення в
державну казну безпідставно наданих коштів.
36

3) доповнити новою статтею такого змісту:

37

«Cтаття 2-2. Державний аграрний реєстр

-50- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

Cтаття 22. Державний аграрний реєстр

Статтю 2-2 виключити

38

-51- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

3) У статті 2-2 Законопроекту слова
«відомостей Державного аграрного реєстру»
замінити словами «інформації (даних), які
містяться у Державному аграрному реєстрі».
-52- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

1. Мета функціонування Державного
аграрного реєстру – створення необхідних
організаційних, правових та фінансових

15

№

39

40

Редакція, прийнята в першому читанні

2-2. 1. Державний
аграрний
реєстр
ведеться за рахунок коштів Державного
бюджету з метою комплексного інтегрування
відомостей
про
виробників
сільськогосподарської продукції, їх майнові,
земельні, екологічні, трудові, фінансовокредитні та інші права і характеристики.

Державний аграрний реєстр ведеться
шляхом добровільного внесення виробниками
сільськогосподарської продукції достовірних
відомостей про себе, та відображення
відповідних
актуальних
відомостей
у
Державному аграрному реєстрі в порядку

Пропозиції та поправки до проекту

передумов для соціально спрямованого
масового розвитку фермерських господарств,
сімейних
фермерських
та
особистих
селянських
господарств,
покращення
матеріально-фінансового
становища
сільського населення та розвитку сільської
місцевості.
-53- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Абзац третій підпункту 3 викласти у такій
редакції:
«2-2. 1. Державний аграрний реєстр
ведеться за рахунок коштів Державного
бюджету з метою обліку та систематизації
достовірних і актуальних відомостей про
виробників сільськогосподарської продукції.
Перелік відомостей, що включаються до
державного
аграрного
реєстру,
затверджується
Кабінетом
міністрів
України.»;
-54- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

2-2.
1.
Створення,
ведення,
функціонування,
фінансування
витрат,
пов’язаних
із
створенням,
технічною
підтримкою, обслуговуванням програмного
забезпечення Реєстру, формування і ведення
Реєстру забезпечується за рахунок коштів
державного бюджету, а також інших джерел,
не заборонених законодавством з метою
комплексного інтегрування відомостей про
виробників сільськогосподарської продукції,
їх майнові, земельні, екологічні, трудові,
фінансово-кредитні та інші права і
характеристики.
-55- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Відхилено

10. Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1
розділу І законопроекту виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

22.1. Державний аграрний реєстр ведеться
за рахунок коштів державного бюджету з
метою комплексного інтегрування відомостей
про
виробників
сільськогосподарської
продукції, їхні майнові, земельні, екологічні,
трудові, фінансово-кредитні та інші права і
характеристики.

Державний аграрний реєстр ведеться
шляхом добровільного внесення виробниками
сільськогосподарської продукції достовірних
відомостей про себе та відображення
відповідних актуальних відомостей у
Державному аграрному реєстрі в порядку
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

його електронної інформаційної взаємодії з
іншими державними реєстрами та кадастрами.
41

42

Державний
аграрний
реєстр
використовується також для електронної
взаємодії між фізичними та юридичними
особами, державними органами, органами
місцевого самоврядування, центрами надання
адміністративних послуг з метою реалізації
державної аграрної політики, зокрема в
частині надання державної підтримки
виробникам сільськогосподарської продукції.
-56- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

Пункт 2-2.1. доповнити новим абзацом
такого змісту: "Державний аграрний реєстр є
державною
власністю,
складовою
Національного архівного фонду і підлягає
довічному зберіганню."
-57- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

43

Держателем Реєстру є Міністерство
аграрної політики та продовольства України,
яке забезпечує його ведення. Реєстр ведеться
державною мовою та розмішується на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України. Внесення
відомостей
до
Реєстру
здійснюється
безкоштовно.
-58- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

44

Пункт 2-2.1. доповнити новим абзацом
такого
змісту:
"Майнові
права
інтелектуальної власності на комп’ютерну
програму,
що
забезпечує
діяльність
Державного аграрного реєстру, та компіляції
даних
Державного
аграрного
реєстру
належать державі."
-59- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

його електронної інформаційної взаємодії з
іншими
державними
реєстрами
та
кадастрами.
Державний
аграрний
реєстр
використовується також для електронної
взаємодії між фізичними та юридичними
особами, державними органами, органами
місцевого самоврядування, центрами надання
адміністративних послуг з метою реалізації
державної аграрної політики, зокрема в
частині надання державної підтримки
виробникам сільськогосподарської продукції.
Державний аграрний реєстр є державною
власністю,
складовою
Національного
архівного фонду і підлягає довічному
зберіганню.

Майнові права інтелектуальної власності
на комп’ютерну програму, що забезпечує
діяльність Державного аграрного реєстру, та
компіляцію даних Державного аграрного
реєстру належать державі.

Пункт 2-2.1. доповнити новим абзацом
такого
змісту:
"Вилучення
будь-яких
документів або частин Державного аграрного

17

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

реєстру не допускається, крім випадків,
передбачених законами України."
-60- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

45

Пункт 2-2.1. доповнити новим абзацом
такого змісту: "Заходи із створення,
впровадження та супроводження програмного
забезпечення Державного аграрного реєстру,
технічного і технологічного забезпечення,
збереження та захисту даних Державного
аграрного реєстру, здійснюються відповідно
до законів України "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах",
"Про захист персональних даних" та інших
законодавчих актів, що регулюють відповідні
правовідносини."

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Заходи із створення, впровадження та
супроводження програмного забезпечення
Державного аграрного реєстру, технічного і
технологічного забезпечення, збереження та
захисту даних Державного аграрного реєстру
здійснюються відповідно до законів України
"Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах", "Про захист
персональних даних" та інших законодавчих
актів,
що
регулюють
відповідні
правовідносини.

Обгрунтування
пропозицій:
норми
спрямовані на привнесення юридичної
ясності щодо приналежності нового реєстру
державі. Нажаль в історії України мали місце
негативні наслідки випадків коли майнові
права на державні реєстри належали
приватним компаніям.
46
47
48
49
50
51

2-2. 2. Державний
аграрний
реєстр
функціонує на принципах:
єдності методології ведення Державного
аграрного реєстру;
об'єктивності, достовірності, актуальності
та повноти відомостей у Державному
аграрному реєстрі;
відкритості та доступності відомостей
Державного аграрного реєстру, законності їх
одержання, поширення і зберігання;
відсутності дублювання відомостей інших
реєстрів, кадастрів та інформаційних систем;
обов'язковості електронної інформаційної
взаємодії Державного аграрного реєстру з
іншими державними реєстрами та кадастрами,
що містять відомості про виробників
сільськогосподарської
продукції,
за
допомогою
прикладного
програмного

22.2.
Державний
аграрний
реєстр
функціонує на принципах:
єдності методології ведення Державного
аграрного реєстру;
об'єктивності, достовірності, актуальності
та повноти відомостей у Державному
аграрному реєстрі;
відкритості та доступності відомостей
Державного аграрного реєстру, законності їх
одержання, поширення і зберігання;
відсутності дублювання відомостей інших
реєстрів, кадастрів та інформаційних систем;
обов'язковості електронної інформаційної
взаємодії Державного аграрного реєстру з
іншими
державними
реєстрами
та
кадастрами, що містять відомості про
виробників сільськогосподарської продукції,
за допомогою прикладного програмного
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№

52
53

54
55

Редакція, прийнята в першому читанні

інтерфейсу та/або через систему електронної
взаємодії
державних
електронних
інформаційних
ресурсів,
шляхом
забезпечення
технологічної
сумісності
технічних рішень Реєстру з іншими
державними реєстрами та кадастрами;
документування
всіх
відомостей
Державного аграрного реєстру;
захищеності
інформації
Державного
аграрного реєстру від несанкціонованого
доступу, порушення цілісності відомостей
Державного
аграрного
реєстру,
його
апаратного чи програмного забезпечення.
2-2. 3. Ведення Державного аграрного
реєстру здійснюється шляхом:
внесення відомостей про виробників
сільськогосподарської
продукції
до
Державного аграрного реєстру;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-61- Н.д. Ковальчук О. В. (р.к. №353)

Враховано редакційно

4. Абзац п'ятнадцятий підпункту 3 пункту
1 розділу І викласти в такій
редакції:
«внесення відомостей про виробників
сільськогосподарської
продукції
до
Державного аграрного реєстру, в тому числі
для юридичних осіб щорічно - відомостей про
питому вагу вартості сільськогосподарських
товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг,
поставлених
такою
особою
протягом
податкового
(звітного)
року
(для
новоутворених юридичних осіб – за період з
дня державної реєстрації до 31 грудня того ж
року)».
-62- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інтерфейсу та/або через систему електронної
взаємодії
державних
електронних
інформаційних ресурсів шляхом забезпечення
технологічної сумісності технічних рішень
Державного аграрного реєстру з іншими
державними реєстрами та кадастрами;
документування
всіх
відомостей
Державного аграрного реєстру;
захищеності
інформації
Державного
аграрного реєстру від несанкціонованого
доступу, порушення цілісності відомостей
Державного
аграрного
реєстру,
його
апаратного чи програмного забезпечення.
22.3. Ведення Державного аграрного
реєстру здійснюється шляхом:
внесення відомостей про виробників
сільськогосподарської
продукції
до
Державного аграрного реєстру, включаючи
інформацію
про
обсяги
виробленої
(вирощеної) ними сільськогосподарської
продукції, частку сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік;

11. Абзац п’ятнадцятий підпункту 3
пункту 1 розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«внесення відомостей про виробників
сільськогосподарської
продукції
до
Державного аграрного реєстру, включаючи
інформацію
про
обсяги
виробленої
(вирощеної) ними сільськогосподарської
продукції, частку сільськогосподарського
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№

56

57

58

Редакція, прийнята в першому читанні

ведення
обліку
та
систематизації
інформації
про
виробників
сільськогосподарської продукції відповідно
до цього Закону;
внесення змін до відомостей про
виробників сільськогосподарської продукції
до Державного аграрного реєстру для
забезпечення актуальності таких відомостей;
використання інформації Державного
аграрного реєстру, в тому числі інформації,
отриманої шляхом інформаційної взаємодії
Державного аграрного реєстру з іншими
державними реєстрами та кадастрами, для
адміністрування
заявок
виробників
сільськогосподарської
продукції
на
отримання державної підтримки, а також
документів дозвільного характеру.

Пропозиції та поправки до проекту

товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік»;
-63- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Висновки, обґрунтування

Враховано

12. В абзаці шістнадцятому підпункту 3
пункту 1 розділу І законопроекту після слова
«обліку» доповнити словом «обробки».

-64- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)
13. Після абзацу вісімнадцятого підпункту
3 пункту 1 розділу І
законопроекту
доповнити
новими
абзацами такого змісту:
«відображення відповідних актуальних
відомостей у Державному аграрному реєстрі в
порядку його електронної інформаційної
взаємодії з іншими державними реєстрами та
кадастрами;
адміністрування заявок на отримання
державної підтримки, а також документів
дозвільного
характеру
за
допомогою
програмних засобів ведення Державного
аграрного реєстру.
Внесення відомостей про виробників
сільськогосподарської
продукції
до
Державного
аграрного
реєстру
може
здійснюватися центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
аграрної політики, державної політики у
сферах сільського господарства та з питань
продовольчої безпеки держави, центром
надання адміністративних послуг та/або
виробником сільськогосподарської продукції.
Виробники
сільськогосподарської
продукції мають право зареєструватися
(самостійно або через центри надання
адміністративних послуг) у Державному
аграрному реєстрі та отримати доступ до

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ведення
обліку,
оброблення
та
систематизації інформації про виробників
сільськогосподарської продукції відповідно
до цього Закону;
внесення змін до відомостей про
виробників сільськогосподарської продукції
до Державного аграрного реєстру для
забезпечення актуальності таких відомостей;
використання інформації Державного
аграрного реєстру, в тому числі інформації,
отриманої шляхом інформаційної взаємодії
Державного аграрного реєстру з іншими
державними реєстрами та кадастрами, для
адміністрування
заявок
виробників
сільськогосподарської
продукції
на
отримання державної підтримки, а також
документів дозвільного характеру;
відображення відповідних актуальних
відомостей у Державному аграрному реєстрі в
порядку його електронної інформаційної
взаємодії з іншими державними реєстрами та
кадастрами;
адміністрування заявок на отримання
державної підтримки, а також документів
дозвільного
характеру
за
допомогою
програмних засобів ведення Державного
аграрного реєстру.
Внесення відомостей про виробників
сільськогосподарської
продукції
до
Державного
аграрного
реєстру
може
здійснюватися
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики, політики у сфері
сільського господарства, центром надання
адміністративних послуг та/або виробником
сільськогосподарської продукції.
Виробники
сільськогосподарської
продукції мають право зареєструватися
(самостійно або через центри надання
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

особистого
електронного
кабінету
та
управління своїм профілем.
Доступ до особистого електронного
кабінету передбачає такі можливості:
внесення інформації про виробника
сільськогосподарської продукції;
подачу
та
адміністрування
заявок
виробників сільськогосподарської продукції
на отримання державної підтримки, а також
документів дозвільного характеру;
управління профілем, можливість надання
доступу до інформації, що
міститься в
особистому електронному кабінеті, третім
особам;
користування
іншими
програмними
засобами ведення Державного аграрного
реєстру».
59

60

61

62

Інформаційна
взаємодія
Державного
аграрного реєстру з іншими державними
реєстрами та кадастрами здійснюється через
доступ до таких реєстрів та кадастрів через
Державний аграрний реєстр шляхом внесення
до
Державного
аграрного
реєстру
реєстраційних (реєстраційних, кадастрових)
номерів об’єктів відповідних реєстрів та
кадастрів.
Порядок ведення та адміністрування
Державного аграрного реєстру, а також
перелік відомостей Державного аграрного
реєстру затверджується Кабінетом Міністрів
України.
2-2.4 Виробники сільськогосподарської
продукції, що внесли відомості про себе до
Державного аграрного реєстру набувають
право:

на отримання державної підтримки на

-65- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

14. Абзац двадцять перший підпункту 3
пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«2-2.4 Виробники сільськогосподарської
продукції, що зареєструвалися у Державному
аграрному реєстрі, набувають право:»
-66- Н.д. Ковальчук О. В. (р.к. №353)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

адміністративних послуг) у Державному
аграрному реєстрі та отримати доступ до
особистого
електронного
кабінету
та
управління своїм профілем.
Доступ до особистого електронного
кабінету передбачає такі можливості:
внесення інформації про виробника
сільськогосподарської продукції;
подання та адміністрування заявок
виробників сільськогосподарської продукції
на отримання державної підтримки, а також
документів дозвільного характеру;
управління профілем, можливість надання
доступу до інформації, що міститься в
особистому електронному кабінеті, третім
особам;
користування
іншими
програмними
засобами ведення Державного аграрного
реєстру.
Інформаційна
взаємодія
Державного
аграрного реєстру з іншими державними
реєстрами та кадастрами здійснюється у
спосіб забезпечення доступу до таких реєстрів
та кадастрів через Державний аграрний реєстр
шляхом внесення до Державного аграрного
реєстру
реєстраційних
(реєстраційних,
кадастрових) номерів об’єктів відповідних
реєстрів та кадастрів.
Порядок ведення та адміністрування
Державного аграрного реєстру, а також
перелік відомостей Державного аграрного
реєстру затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
22.4. Виробники сільськогосподарської
продукції, що зареєструвалися у Державному
аграрному реєстрі, набувають право:

на отримання державної підтримки на
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№

63

64

65

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

основі
інформації,
що
міститься
в
Державному аграрному реєстрі, в тому числі
інформації, отриманої шляхом інформаційної
взаємодії Державного аграрного реєстру з
іншими державними реєстрами та кадастрами,
без надання відповідних відомостей в
паперовій формі;

5. Абзац двадцять другий підпункту 3
пункту 1 розділу І викласти в такій
редакції:
«на отримання державної підтримки (з
дотриманням
принципу
цільового
спрямування
державної
підтримки,
передбаченого цією статтею) на основі
інформації, що міститься в Державному
аграрному реєстрі, в тому числі інформації,
отриманої шляхом інформаційної взаємодії
Державного аграрного реєстру з іншими
державними реєстрами та кадастрами, без
надання відповідних відомостей в паперовій
формі».

на безкоштовне отримання інформації
щодо себе з Державного аграрного реєстру, в
тому числі отриманих шляхом інформаційної
взаємодії з іншими державними реєстрами, з
якими забезпечено технологічну сумісність
технічних рішень Державного аграрного
реєстру;
на використання інформації, що міститься
в Державному аграрному реєстрі, в тому числі
інформації, отриманої шляхом інформаційної
взаємодії Державного аграрного реєстру з
іншими державними реєстрами та кадастрами,
з метою отримання документів дозвільного
характеру».

-67- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Висновки, обґрунтування

основі
інформації,
що
міститься
в
Державному аграрному реєстрі, в тому числі
інформації, отриманої шляхом інформаційної
взаємодії Державного аграрного реєстру з
іншими
державними
реєстрами
та
кадастрами,
без
надання
відповідних
відомостей в паперовій формі;

Враховано

15. Після абзацу двадцять четвертого
підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту
доповнити
новими
абзацами такого змісту:
«подачу заявок на отримання державної
підтримки, а також документів дозвільного
характеру за допомогою програмних засобів
ведення Державного аграрного реєстру;
на управління своїм профілем в
особистому електронному кабінеті, а також
на надання доступу до інформації, що
міститься в особистому електронному
кабінеті, та прав управління своїм профілем
третім особам за їх згодою».
-68- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)
2-2.5. Особисті селянські господарства в
Державному аграрному реєстрі:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

на безкоштовне отримання інформації
стосовно себе з Державного аграрного
реєстру, в тому числі інформації, отриманої
шляхом інформаційної взаємодії з іншими
державними реєстрами, з якими забезпечено
технологічну сумісність технічних рішень
Державного аграрного реєстру;
на використання інформації, що міститься
в Державному аграрному реєстрі, в тому числі
інформації, отриманої шляхом інформаційної
взаємодії Державного аграрного реєстру з
іншими
державними
реєстрами
та
кадастрами, з метою отримання документів
дозвільного характеру;
на подання заявок на отримання державної
підтримки, а також документів дозвільного
характеру за допомогою програмних засобів
ведення Державного аграрного реєстру;
на управління своїм профілем в
особистому електронному кабінеті, а також
надання доступу до інформації, що міститься
в особистому електронному кабінеті, та прав
управління своїм профілем третім особам за
їхньою згодою.
22.5. Інформація щодо внесених у
Державний аграрний реєстр особистих
селянських господарств, які не зареєстровані
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

2-2.5.1. Інформація щодо особистих
селянських господарств внесена в Державний
аграрний реєстр (які не зареєстровані як ФОП
або юридична особа) не є підставою для
стягнення з них податків та зборів, окрім
податку на землю;
2-2.5.2. Інформація щодо особистих
селянських господарств внесена в Державний
аграрний реєстр використовується органами
статистики як офіційна та включається в
офіційну статистичну інформацію;
2-2.5.3. Інформація щодо особистих
селянських господарств внесена в Державний
аграрний
реєстр
використовується
банківськими та іншими небанківськими
фінансовими
установами
як
офіційна
інформація при укладанні кредитних та інших
відповідних договорів;
2-2.5.4. Інформація щодо особистих
селянських господарств внесена в Державний
аграрний реєстр використовується як
офіційна
при
отриманні
документів
дозвільного та іншого характеру від органів
державного управління та органів державної
влади.
-69- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

як фізична особа – підприємець або юридична
особа:
не є підставою для стягнення з них
податків та зборів, крім плати за землю;
використовується органами статистики як
офіційна та включається в офіційну
статистичну інформацію;
використовується як офіційна при
отриманні документів дозвільного та іншого
характеру від органів державного управління
та органів державної влади";

Враховано редакційно

Доповнити підпункт 3 новими абзацами
такого змісту:
«2-2.5 Інформація щодо внесених в
Державний аграрний реєстр особистих
селянських господарств, які не зареєстровані
як фізична особа – підприємець або юридична
особа:
не є підставою для стягнення з них
податків та зборів, окрім плати за землю;
використовується органами статистики як
офіційна та включається в офіційну
статистичну інформацію;
використовується банківськими та іншими
небанківськими фінансовими установами як
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

офіційна інформація при укладанні кредитних
та інших відповідних договорів;
використовується як офіційна при
отриманні документів дозвільного та іншого
характеру від органів державного управління
та органів державної влади.»;

66

67

68

-70- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

4) Розділ ІІ виключити;

Для включення до Реєстру заявник подає
до Міністерства аграрної політики та
продовольства України заяву, форма якої
затверджується цім Міністерством. Заява
може бути подана у письмовій або за
наявності технічної можливості в електронній
формі.
Відомості, які подаються заявником
мають відповідати (бути ідентичними)
відомостям, які містяться у Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, Державному реєстру речових
прав на нерухоме майно, Єдиному
державному
реєстру
тварин,
мають
відповідати (бути ідентичними) відомостям,
що містять відповідні поля Державного
земельного кадастру.
-71- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

3) розділ ІІ виключити;

5) статтю 12 виключити;

4) Розділ ІІ Законопроекту залишити в
редакції чинного Закону України
«Про
державну підтримку сільського господарства
України».
-72- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

4) статтю 12 виключити;

5) Статтю 12 Законопроекту залишити в
редакції чинного Закону України
«Про
державну підтримку сільського господарства
України».
-73- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Враховано

6) у статті 13 слова «на конкурсній основі»
та «на конкурсних засадах» виключити;

Підпункт 6 пункту 1 розділу І проекту
Закону викласти у такій редакції:
«6) у статті 13:

5) у статті 13:
в абзаці другому підпункту 13.2.1 пункту
13.2 слова «на конкурсній основі» виключити;
у пункті 13.3:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

слова «на конкурсній основі» та «на
конкурсних засадах» виключити;
в абзаці третьому підпункту 13.3.2 пункту
13.3 слова «для покриття виробничих витрат»
замінити словами «для поповнення обігових
коштів»;
після абзацу п’ятого підпункту 13.3.2
пункту 13.3 доповнити новим абзацом у такій
редакції:
«для поповнення обігових коштів»;
у зв’язку з цим, абзаци шостий-десятий
вважати абзацами сьомим-одинадцятим.»
-74- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в абзаці третьому підпункту 13.3.2 слова
«для покриття виробничих витрат» замінити
словами «для поповнення обігових коштів»;
після абзацу п’ятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«для поповнення обігових коштів».
У зв’язку з цим абзаци шостий-десятий
вважати відповідно абзацами сьомимодинадцятим;
у підпункті 13.3.3 слова «на конкурсних
засадах» виключити;

Відхилено

13.2.1.
Кредитна
субсидія
та/або
компенсація лізингових платежів надаються
особам, які є суб'єктами господарювання
агропромислового комплексу.
Кредитна субсидія та/або компенсація
лізингових платежів надаються на конкурсній
основі
суб'єктам
господарювання
агропромислового комплексу за кредитами,
залученими в поточному році, перехідними
кредитами, залученими у попередні роки,
та/або договорами фінансового лізингу
поточного чи попередніх років.
........
13.3.3. Кредитна субсидія (державна
підтримка
суб'єктів
господарювання
агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів) здійснюється на
конкурсних засадах у розмірі не менш як 90
відсотків банківських відсотків (процентів), за
якими отримані кредити в національній та
іноземній валюті на будівництво оптових
ринків сільськогосподарської продукції,
виробничих приміщень, тваринницьких і
птахівничих комплексів, а також на
будівництво сховищ для зберігання зерна,
овочів та фруктів.
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№

69

Редакція, прийнята в першому читанні

7) у статті 14:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-75- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Пункт 6 виключити із Законопроекту,
залишити чинну редакцію статті 13 Закону.
Обгрунтвання
пропозиції:
конкурсні
засади
є
дієвим
антикорупційним
запобіжником
у
сфері
використання
публічних коштів, тому відповідне положення
варто залишити в чинній редакції Закону.
-76- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

6) у статті 13 слова «на конкурсній основі»
та «на конкурсних засадах» залишити у діючої
редакції.
-77- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

6) Статтю 13 Законопроекту залишити в
редакції чинного Закону України
«Про
державну підтримку сільського господарства
України».
-78- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6) у статті 14:

Стаття 14. Дерегуляція українського ринку
сільськогосподарської продукції та заборона
дискримінації прав її власників
14.2. Заборона дискримінації прав
власників сільськогосподарської продукції
14.2.1. Вартість електричної та теплової
енергії, природного газу, вугілля, води, які
поставляються (продаються) виробникам
сільськогосподарської продукції, а також
вартість послуг (тарифи) з транспортування
сільськогосподарської продукції залізничним,
авіаційним, водним (річковим чи морським)
та автомобільним видами транспорту, а також
з
її
зберігання,
навантаження,
перевантаження, перевалки, інших послуг
транспортних організацій (включаючи оренду
або іншу плату за використання рухомого
складу) встановлюються на рівні, що не
перевищує відповідний рівень вартості таких
товарів при їх поставці (продажу) іншим
особам або рівень вартості таких послуг
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(тарифів) для продукції, іншої, ніж
сільськогосподарська.
14.2.2. Тарифи (плата) за транспортування
об'єктів державного цінового регулювання на
експорт залізничним, авіаційним, водним
(річковим чи морським) та автомобільним
видами транспорту, а також за їх зберігання,
навантаження, перевантаження, перевалку та
інші послуги транспортних (включаючи
оренду або іншу плату за використання
рухомого складу), припортових, портових чи
складських
організацій
(включаючи
елеватори, зернові склади та зерносховища)
встановлюються на рівні тарифів, що
застосовуються при наданні таких послуг
щодо продукції українського виробництва,
яка споживається на території України або
переміщується транзитом (виходячи з їх
найменшої величини). Встановлення будьяких надбавок, націнок або інших видів
платежів, додаткових до такого найменшого
тарифу (плати), не припускається.
14.2.3. Перевізники об'єктів державного
цінового регулювання не мають права
обумовлювати надання своїх послуг (робіт)
вимогами щодо страхування будь-яких видів
ризиків, пов'язаних із таким перевезенням. У
разі порушення цього правила відповідна
страхова угода вважається недійсною, а
перевізник і страховик та/або їх посадові
(службові) особи несуть відповідальність,
встановлену законодавством, у тому числі за
перешкоджання
здійсненню
законної
підприємницької діяльності.

70

слова «об’єктів державного цінового
регулювання»
замінити
словами
«сільськогосподарської продукції»;

у підпунктах 14.2.2 і 14.2.3 пункту 14.2
слова
«об’єктів
державного
цінового
регулювання»
замінити
словами
«сільськогосподарської продукції»;
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№

71

Редакція, прийнята в першому читанні

підпункт 14.2.4. виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

-79- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

підпункт 14.2.4 виключити;

14.2.4. Зерно, яке є об'єктом державного
цінового регулювання або під обсяг якого
була одержана бюджетна позика у режимі
державних заставних закупівель, зберігається
виключно у сертифікованому зерновому
складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за
таке зберігання не може перевищувати 2
відсотки від вартості такого зерна,
розрахованої від мінімальної закупівельної
ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних
днів такого зберігання кожної метричної
одиниці виміру її обсягу).

-80- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Абзац третій підпункту 7 вилучити;

72

8) у статті 15:

-81- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

7)
Підпункт
14.2.4.
статті
14
Законопроекту залишити в редакції чинного
Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України».
-82- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

7) у статті 15:

Стаття 15 Бюджетна тваринницька дотація
73

пункти 15.2 та 15.3 доповнити словами
«кози; об’єкти аквакультури»;

-83- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Враховано

В абзаці другому підпункту 8 пункту 1
розділу І проекту Закону слова «об’єкти
аквакультури» виключити.
-84- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Враховано частково

15.2. Об'єктами бюджетної дотації є:
велика рогата худоба;
свині;
вівці;
коні;
птиця свійська;
кролі;
молоко незбиране екстра,
вищого,
першого та другого ґатунків (не піддане будь-

пункт
15.2
доповнити
абзацом
дванадцятим такого змісту:
«кози»;
пункт 15.3 після абзацу сьомого доповнити
новим абзацом такого змісту:
«кози».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати
абзацом дев’ятим;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

якій обробці, переробці чи пакуванню для
потреб подальшого продажу);
вовна стрижена;
кокони тутового шовкопряда;
мед натуральний.

15.3. Об'єктами спеціальної бюджетної
дотації є:
худоба велика рогата молочна;
худоба велика рогата м'ясна;
молодняк великої рогатої худоби різного
віку;
коні;
вівці;
свині.
кози;
об’єкти аквакультури.
До об'єктів
спеціальної
бюджетної
дотації належать також бджолина сім'я,
визначена такою відповідно до Закону
України "Про бджільництво".
-85- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

У абзаці другому підпункту 8 слова
«об’єкти аквакультури» вилучити;

74

75

у пункті 15.5 слова «Аграрним фондом»
виключити;

пункт 15.10 виключити;

-86- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

в пунктах 15.2 та 15.3 виключити слова
«об’єкти аквакультури»;
-87- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

15.5. Бюджетна дотація або спеціальна
бюджетна дотація виплачується Аграрним
фондом у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
-88- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Враховано

у пункті 15.5 слова «Аграрним фондом»
виключити;

15.10. Кабінет міністрів України:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

щорічно приймає постанову з питань
режиму надання бюджетної дотації та
спеціальної бюджетної дотації, виходячи з
норм цієї статті;
за
поданням
центрального
органу
виконавчої влади, що реалізує державну
аграрну політику, політику у сфері сільського
господарства
установлює
мінімально
допустимий рівень цін на продукцію
тваринництва, який використовується як база
для розрахунку дотацій, а також для
розрахунку ціни при закупівлі продукції
тваринництва безпосередньо у виробника.

76

9) статтю 16-1 виключити;

-89- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Враховано

8) Пункт 15.10 статті 15 Законопроекту
залишити в редакції чинного Закону України
«Про
державну
підтримку
сільського
господарства України».
-90- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

Стаття 16-1. Бюджетна дотація для
розвитку
сільськогосподарських
товаровиробників
та
стимулювання
виробництва сільськогосподарської продукції
16-1.1.
Сільськогосподарський
товаровиробник, основною діяльністю якого є
постачання сільськогосподарських товарів,
вироблених ним на власних або орендованих
основних засобах, причому питома вага
вартості
сільськогосподарських
товарів
становить не менше 75 відсотків вартості всіх
товарів,
поставлених
ним
протягом
попередніх
12
послідовних
звітних
податкових періодів сукупно (далі сільськогосподарський
товаровиробник),
який здійснює види діяльності, визначені
пунктом 16-1.3 цієї статті, має право на
бюджетну
дотацію
для
розвитку
сільськогосподарських товаровиробників та
стимулювання
виробництва
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сільськогосподарської продукції (далі бюджетна дотація) після його внесення
контролюючим
органом
до
Реєстру
отримувачів бюджетної дотації.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а)
для
новоутвореного
сільськогосподарського
товаровиробника,
зареєстрованого як суб’єкт господарювання,
який провадить господарську діяльність менш
як 12 календарних місяців, питома вага
сільськогосподарських
товарів
розраховується за результатами кожного
окремого звітного періоду;
б) з метою розрахунку питомої ваги
сільськогосподарських товарів до складу
основної діяльності сільськогосподарського
товаровиробника
не
включаються
оподатковувані операції з постачання
основних засобів, що перебували у складі його
основних засобів не менше 12 послідовних
звітних періодів сукупно, якщо такі операції
не були постійними і не становили окремої
підприємницької діяльності;
в)
сільськогосподарський
товаровиробник, внесений до Реєстру
отримувачів бюджетної дотації, щомісячно
подає контролюючому органу додаток до
податкової декларації з податку на додану
вартість, передбачений пунктом 51 підрозділу
2 розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України (далі - додаток
до податкової декларації).
16-1.2.
Сільськогосподарський
товаровиробник для внесення до Реєстру
отримувачів бюджетної дотації подає до
контролюючого органу за місцем свого обліку
як платника податку на додану вартість заяву
за формою, встановленою центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову
та бюджетну політику.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Заява про внесення до Реєстру отримувачів
бюджетної дотації подається безпосередньо
керівником
або
представником
сільськогосподарського товаровиробника з
обов’язковим
документальним
підтвердженням особи та її повноважень.
У заяві зазначаються підстави для
внесення
сільськогосподарського
товаровиробника до Реєстру отримувачів
бюджетної дотації, передбачені пунктом 161.1 цієї статті, та перелік видів діяльності
такого
сільськогосподарського
товаровиробника, здійснення яких дає право
на отримання бюджетної дотації.
Контролюючий орган відмовляє у
внесенні
сільськогосподарського
товаровиробника до Реєстру отримувачів
бюджетної дотації, якщо за результатами
розгляду
заяви
встановлено,
що
сільськогосподарський товаровиробник не
відповідає вимогам щодо питомої ваги
вартості сільськогосподарських товарів у
вартості
всіх
товарів,
поставлених
сільськогосподарським товаровиробником,
встановленим пунктом 16-1.1 цієї статті, або
якщо сільськогосподарський товаровиробник
не зареєстрований платником податку на
додану
вартість,
або
щодо
такого
товаровиробника прийнято рішення про
припинення.
У разі відсутності підстав для відмови у
внесенні
сільськогосподарського
товаровиробника до Реєстру отримувачів
бюджетної дотації контролюючий орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів
після надходження до нього заяви внести
такого
сільськогосподарського
товаровиробника до Реєстру отримувачів
бюджетної дотації.
Сільськогосподарський товаровиробник
виключається
з
Реєстру
отримувачів
бюджетної дотації у разі, якщо:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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остаточній редакції

а) товаровиробник подає заяву про зняття
його з реєстрації як отримувача бюджетної
дотації;
б) недотримання вимоги щодо питомої
ваги вартості сільськогосподарських товарів у
вартості
всіх
товарів,
поставлених
сільськогосподарським товаровиробником,
передбаченої пунктом 16-1 цієї статті;
в) щодо товаровиробника прийнято
рішення про його припинення шляхом
ліквідації або реорганізації;
г)
анульовано
реєстрацію
сільськогосподарського
товаровиробника
платником податку на додану вартість.
Виключення з Реєстру отримувачів
бюджетної дотації з підстави, визначеної у
підпункті "а" цього пункту, здійснюється за
заявою товаровиробника, а з підстав,
визначених підпунктами "б" - "г" цього
пункту, - за заявою товаровиробника або за
рішенням контролюючого органу.
16-1.3.16. виробництво інших харчових
продуктів 10.80 КВЕД у частині:
виробництва яєчних продуктів, яєчного
альбуміну, яєчного порошку.
-91- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

9) статтю 16-1 залишити у діючій редакції;
77
78
79

80

10) Доповнити новою статтею такого
змісту:
«Стаття 16-2. Державна підтримка
виробників плодів, ягід, винограду, хмелю та
аквакультури
16-2.1 Виробникам, які закладають
плодово-ягідні насадження, виноградники та
хмільники, вирощують овочі, державна
підтримка
надається
для
часткової
компенсації витрат, понесених на:
придбання садивного матеріалу;

8) доповнити статтею 162 такого змісту:
«Стаття
162.
Державна
підтримка
виробників плодів, ягід, винограду, хмелю та
аквакультури
162.1. Виробникам, які закладають
плодово-ягідні насадження, виноградники та
хмільники, вирощують овочі, державна
підтримка
надається
для
часткової
компенсації витрат, понесених на:
придбання садивного матеріалу;
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Редакція, прийнята в першому читанні

81

проведення робіт та придбання матеріалів
для спорудження шпалери і встановлення
систем краплинного зрошення.
16-2.2 Виробникам плодів, ягід, винограду,
хмелю та овочів
державна підтримка
надається для компенсації до 30 відсотків
вартості,
які
займаються
сільськогосподарською діяльністю з обробки,
переробки та/або консервації плодів, ягід,
винограду, хмелю та овочів:

82

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-92- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Враховано

16-2.2 Виробникам плодів, ягід, винограду,
хмелю та овочів
державна підтримка
надається для компенсації до 50 відсотків
вартості,
які
займаються
сільськогосподарською діяльністю з обробки,
переробки та/або консервації плодів, ягід,
винограду, хмелю та овочів:
-93- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

проведення робіт та придбання матеріалів
для спорудження шпалер і встановлення
систем краплинного зрошення.
162.2. Виробникам плодів, ягід, винограду,
хмелю
та
овочів,
які
займаються
сільськогосподарською діяльністю з обробки,
переробки та/або консервації плодів, ягід,
винограду, хмелю та овочів, державна
підтримка надається для компенсації до 50
відсотків вартості з урахуванням обмежень,
зазначених в абзаці другому пункту 21.4.
статті 21 цього Закону:

У абзаці шостому підпункту 10 цифри «30»
замінити цифрами «50»;
-94- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

В пункті 16-2.2. після словосполучення "до
30 відсотків вартості," з урахуванням
обмежень, зазначених в абзаці другому
пункту 2-1.4. статті 2-1 цього Закону."
Обгрунтвання
пропозиції:
норма
Законопроекту сформована таким чином, що
може тлумачитися безвідносно обмежень
визначених в абзаці другому пункту 2-1.4.
статті 2-1 цього Закону щодо максимального
розміру державної допомоги в одні руки та
умов її надання.
-95- Н.д. Кубів С. І. (р.к. №197)

Враховано

1. Вносячи зміни до Закону України «Про
державну підтримку сільського господарства
України», у першому абзаці пункту 16-2.2
нової статті 16-2 цифру «30» замінити на
цифру «50».
83

нового будівництва холодильників для
зберігання плодів, ягід, столових сортів
винограду, хмелю та овочів власного
виробництва, цехів первинної переробки
винограду, плодів, ягід та овочів власного

нового будівництва холодильників для
зберігання плодів, ягід, столових сортів
винограду, хмелю та овочів власного
виробництва, цехів первинної переробки
винограду, плодів, ягід та овочів власного
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84

85

Редакція, прийнята в першому читанні

виробництва, об’єктів із заморожування
плодово-ягідної продукції;
придбання ліній товарної обробки плодів,
ягід та овочів, автоматизованих ліній з
висушування плодів, ягід та хмелю власного
виробництва, ліній з переробки власно
вирощених плодів, ягід, овочів та технічних
сортів
винограду
на
соки,
пюре,
виноматеріали.
16-2.3. Виробникам, які займаються
сільськогосподарською
діяльністю
із
штучного
розведення,
утримання
та
вирощування
об’єктів
аквакультури,
державна підтримка надається для часткової
компенсації витрат, понесених на:

Пропозиції та поправки до проекту

-96- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Абзаци дев’ятий-одинадцятий підпункту
10 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти
у такій редакції:
«16-2.3. Виробникам, які займаються
сільськогосподарською
діяльністю
із
розведення
та/або
утримання
та/або
вирощування та/або вилову прісноводної
та/або морської риби, жаб, безхребетних,
водоростей та інших гідробіонтів, державна
підтримка надається шляхом:
часткової компенсації до 30 відсотків
витрат, понесених на таку діяльність;
надання дотації на одиницю виробленої
продукції або площу водного об’єкту.»
-97- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробництва, об’єктів із заморожування
плодово-ягідної продукції;
придбання ліній товарної обробки плодів,
ягід та овочів, автоматизованих ліній з
висушування плодів, ягід та хмелю власного
виробництва, ліній з переробки власно
вирощених плодів, ягід, овочів та технічних
сортів
винограду
на
соки,
пюре,
виноматеріали.
162.3. Виробникам, які займаються
сільськогосподарською
діяльністю
з
розведення
та/або
утримання,
та/або
вирощування, та/або вилову прісноводної
та/або морської риби, жаб, безхребетних,
водоростей та інших гідробіонтів, державна
підтримка надається шляхом:

Враховано редакційно

В пункті 16-2.3. після словосполучення
"для часткової компенсації витрат," додати
словосполучення "з урахуванням обмежень
зазначених в абзаці другому пункту 2-1.4.
статті 2-1 цього Закону,"
Обгрунтвання
пропозиції:
норма
Законопроекту сформована таким чином, що
може тлумачитися безвідносно обмежень
визначених в абзаці другому пункту 2-1.4.
статті 2-1 цього Закону щодо максимального
розміру державної допомоги в одні руки та
умов її надання.
86

розведення та/або вилов прісноводної
(лиманної) риби чи інших прісноводних

часткової компенсації до 30 відсотків
витрат з урахуванням обмежень, зазначених в
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87

88

Редакція, прийнята в першому читанні

(лиманних), морської або океанічної риби чи
безхребетних, інших об’єктів аквакультури,
дикорослих водоростей;
обробки та/або консервації риби або інших
прісноводних чи морських безхребетних,
інших об’єктів аквакультури, дикорослих
водоростей»;
11) у статті 17:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзаці другому пункту 21.4 статті 21 цього
Закону, понесених на таку діяльність;
надання дотації на одиницю виробленої
продукції або площу водного об’єкта";
-98- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

9) у статті 17:

Стаття 17 Аграрні біржі
17.1. Аграрна біржа створюється згідно із
Законом України "Про товарну біржу", з
урахуванням того, що на виняток з положень
такого закону:
а) Аграрна біржа є неприбутковим
(непідприємницьким) підприємством;
в) засновником Аграрної біржі може бути
Кабінет Міністрів України в особі Аграрного
фонду. При цьому Кабінет Міністрів України
здійснює засновницький внесок до статутного
фонду (капіталу) такої Аграрної біржі у
розмірі, що дорівнює мінімальним вимогам до
статутного фонду банку-резидента, який має
ліцензію для здійснення повного обсягу
банківських операцій та здійснює управління
майном в особі Аграрного фонду;
г) членами Аграрної біржі можуть бути
виключно резиденти;
ґ) якщо засновником Аграрної біржі є
Кабінет Міністрів України в особі Аграрного
фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени
Аграрної біржі не мають права приймати
рішення щодо:
призначення або зміни керівництва
Аграрної біржі;
введення плати за здійснення будь-яких
операцій, пов'язаних з державним ціновим
регулюванням відповідно до цього Закону;
будь-яких обмежень щодо торгівлі
об'єктами державного цінового регулювання
на Аграрній біржі;
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

введення будь-яких застережень щодо
обмеження
права
Аграрного
фонду
призупиняти або зупиняти торги об'єктами
державного
цінового
регулювання
у
випадках, визначених цим Законом;
зміни положень статутних документів
Аграрної біржі, які звужують або обмежують
компетенцію
Аграрного
фонду
або
Наглядової ради Аграрної біржі;
зміни встановлених правил клірингорозрахункового
обслуговування
членів
Аграрної біржі;
ліквідації або реорганізації Аграрної біржі;
інших рішень, які відповідно до норм
цього Закону перебувають у виключній
компетенції Аграрного фонду або Кабінету
Міністрів України.

89

-99- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Враховано редакційно

90

17-2.3. Виробникам сільськогосподарської
продукції
та
сільськогосподарським
виробничим кооперативам відшкодовується в
обсязі до 50 відсотків вартість будівництва та
реконструкції
тваринницьких
ферм
і
комплексів
для
утримання
сільськогосподарських тварин та птиці,
рибницьких господарств, доїльних залів,
об’єктів
з
переробки
та
зберігання
сільськогосподарської
продукції
та/або
побічних продуктів тваринного походження,
що належать до II та III категорій, а також в
обсязі до 50 відсотків відшкодовується
вартість закупівлі техніки, механізмів та
обладнання
для
сільськогосподарського
виробництва;
-100- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Враховано

слова «Аграрний фонд» у всіх відмінках
замінити словами «центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики, державної

Підпункт 11 пункту 1 розділу І проекту
Закону викласти у такій редакції:

пункт 17.1 викласти в такій редакції:
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Пропозиції та поправки до проекту

політики у сферах сільського господарства та
з питань продовольчої безпеки держави» у
відповідних відмінках;

«11) у статті 17:
пункт 17.1 викласти в такій редакції:
«17.1. Аграрна біржа функціонує у формі
акціонерного
товариства.
Засновником
Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів
України";
пункти 17.2-17.6 виключити;
у пункті 17.7:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
«а) у сфері діяльності організованого
товарного ринку - Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку»;
підпункт «в» виключити;
-101- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

пункт 17.3 викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«17.1. Аграрна біржа функціонує у формі
акціонерного
товариства.
Засновником
Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів
України";
пункти 17.2-17.6 виключити;
у пункті 17.7:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
«а) у сфері діяльності організованого
товарного ринку - Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку»;
підпункт «в» виключити;
Відхилено

17.3. Суспільний контроль за діяльністю
Аграрної біржі здійснюється Наглядовою
радою, члени якої призначаються на 5
поточних календарних років та не можуть
бути достроково звільнені, крім випадків,
коли такий член Наглядової ради:
подає заяву про звільнення як члена
Наглядової ради;
помирає;
набуває статусу нерезидента або від'їздить
на постійне місце проживання за межами
України;
позбавляється волі згідно з рішенням суду,
що набрало законної сили.
Положення
про
Наглядову
раду
затверджується Кабінетом Міністрів України.
92
93
94

«17.3. Суспільний контроль за діяльністю
Аграрної біржі здійснюється Наглядовою
радою.
Положення
про
Наглядову
раду
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України»;
12) у статті 17-2:

-102- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Враховано

10) у статті 172:

Доповнити статтю 17-2. Інші види
державної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників
новими
пунктами
наступного
змісту:
«17-2.8
Держава
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечує
підтримку
виробників
сільськогосподарської
продукції,
що
здійснюють утримання та збереження
полезахисних лісових смуг, розташованих на
землях сільськогосподарського призначення.
Порядок надання зазначеного виду підтримки
визначається Кабінетом Міністрів України».
95

пункт 17-2.3 викласти в такій редакції:

96

«17-2.3.
Сільськогосподарським
товаровиробникам та сільськогосподарським
виробничим кооперативам відшкодовується в
обсязі до 30 відсотків вартість будівництва та
реконструкції
тваринницьких
ферм
і
комплексів
для
утримання
сільськогосподарських тварин та птиці,
рибницьких господарств, доїльних залів,
об’єктів
з
переробки
та
зберігання
сільськогосподарської
продукції
та/або
побічних продуктів тваринного походження,
що належать до II та III категорій, а також в
обсязі до 30 відсотків відшкодовується
вартість закупівлі техніки, механізмів та
обладнання
для
сільськогосподарського
виробництва»;

пункт 172.3 викласти в такій редакції:
-103- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

Враховано редакційно

Абзац третій підпункту 12 пункту 1
розділу І проекту Закону викласти у такій
редакції:
«17-2.3.
Сільськогосподарським
товаровиробникам (в обсязі до 30 відсотків) та
сільськогосподарським
кооперативам
(в
обсязі до 70 відсотків) відшкодовується
вартість будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів для
утримання сільськогосподарських тварин та
птиці, рибницьких господарств, пасік,
доїльних залів, об’єктів з переробки та
зберігання сільськогосподарської продукції
та/або побічних продуктів тваринного
походження, що належать до II та III
категорій, а також вартість закупівлі техніки,
механізмів та обладнання для виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції.».
-104- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

"172.3.
Сільськогосподарським
товаровиробникам (в обсязі до 50 відсотків) та
сільськогосподарським
кооперативам
(в
обсязі до 70 відсотків) відшкодовується
вартість будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів для
утримання сільськогосподарських тварин та
птиці, рибницьких господарств, пасік,
доїльних залів, об’єктів з переробки та
зберігання сільськогосподарської продукції
та/або побічних продуктів тваринного
походження, що належать до II та III
категорій, а також вартість закупівлі техніки,
механізмів та обладнання для виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції.
Розмір зазначеної в цьому пункті
державної допомоги не може перевищувати
максимального розміру підтримки на одного
виробника сільськогосподарської продукції,
зазначеного в абзаці другому пункту 21.4
статті 21 цього Закону";

17-2.3.
Сільськогосподарським
товаровиробникам відшкодовується в обсязі
до 50 відсотків вартість будівництва та
реконструкції
тваринницьких
ферм
і
комплексів для утримання великої рогатої
худоби, свиней, птиці (в тому числі
водоплавної та індиків), доїльних залів та
утворених
на
кооперативних
засадах
м’ясопереробних підприємств, а також в
обсязі до 30 відсотків відшкодовується
вартість закупівлі техніки та обладнання для
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сільськогосподарського
виробництва,
будівництва та реконструкції підсобних
підприємств з переробки та зберігання
сільськогосподарської продукції.
-105- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

У абзаці третьому підпункту 12 цифри
«30» замінити цифрами «50».
-106- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

абзац 2 підпункту 12 пункту 1 проекту
після слів "...побічних продуктів тваринного
походження,"
доповнити
словами
та
символами "зведення теплиць та інших не
капітальних приміщень для закладання не
багаторічних плодових насаджень,";
-107- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

В абзаці першому пункту 17-2.3. додати
нове речення такого змісту "Розмір зазначеної
в цьому пункті статті 17-2 Закону державної
допомоги
не
може
перевищувати
максимального розміру підтримки на одного
виробника сільськогосподарської продукції,
зазначеного в абзаці другому пункту 2-1.4.
статті 2-1 цього Закону."
Обгрунтвання
пропозиції:
норма
Законопроекту сформована таким чином, що
може тлумачитися безвідносно обмежень
визначених в абзаці другому пункту 2-1.4.
статті 2-1 цього Закону щодо максимального
розміру державної допомоги в одні руки та
умов її надання.
-108- Н.д. Ковальчук О. В. (р.к. №353)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Абзац третій підпункту 12 пункту 1
розділу І викласти в такій редакції:
«17-2.3.
Сільськогосподарським
товаровиробникам та
сільськогосподарським
кооперативам
відшкодовується в обсязі до 30 відсотків
вартість будівництва та реконструкції
елеваторів, зернових складів та зерносховищ,
тваринницьких ферм і комплексів для
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№

97

Редакція, прийнята в першому читанні

у пункті 17-2.4 після слова «шляхом»
доповнити
словами
«часткового
відшкодування до 80% вартості племінних
(генетичних) ресурсів»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

утримання сільськогосподарських тварин та
птиці, рибницьких господарств, доїльних
залів, об’єктів з переробки та зберігання
сільськогосподарської
продукції
та/або
побічних продуктів тваринного походження,
що належать до II та III категорій, а також в
обсязі до 30 відсотків відшкодовується
вартість закупівлі техніки, механізмів та
обладнання
для
сільськогосподарського
виробництва включаючи спеціальні вагони
для перевезення зерна.
-109- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

17-2.4 Підтримка виробників продукції
тваринництва здійснюється також шляхом
здешевлення вартості засобів ідентифікації та
реєстрації сільськогосподарських тварин.
-110- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

Зміни до пункту 17-2.4 замінити словами
"«часткового відшкодування до 80% вартості
племінних
(генетичних)
ресурсів,
з
урахуванням обмежень зазначених в абзаці
другому пункту 2-1.4. статті 2-1 цього
Закону;»
Обгрунтвання
пропозиції:
норма
Законопроекту сформована таким чином, що
може тлумачитися безвідносно обмежень
визначених в абзаці другому пункту 2-1.4.
статті 2-1 цього Закону щодо максимального
розміру державної допомоги в одні руки та
умов її надання.
-111- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 172.4 після слова «шляхом»
доповнити словами і цифрами «часткового
відшкодування до 80 відсотків вартості
племінних
(генетичних)
ресурсів
з
урахуванням обмежень, зазначених в абзаці
другому пункту 21.4 статті 21 цього Закону»;

викласти у такій редакції: "17-2.4
Підтримка
виробників
продукції
тваринництва здійснюється також шляхом
часткового відшкодування до 80% вартості
племінних
(генетичних)
ресурсів,
здешевлення вартості засобів ідентифікації та
реєстрації сільськогосподарських тварин а
також дотації за утримання корів молочного,
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№

98

99

Редакція, прийнята в першому читанні

у пункті 17-2.6 після слова «заготівельнозбутових» доповнити словом «переробних».

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

молочно-м’ясного та м’ясного напряму
продуктивності."
-112- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

17-2.6. Держава забезпечує підтримку
надання послуг з маркетингу та просування
продукції на ринок (створення і підтримка
розвитку
оптових
ринків
сільськогосподарської продукції, державної
системи моніторингу аграрного ринку,
біржової торгівлі продукцією і товарними
деривативами,
заготівельно-збутових,
постачальницьких та інших обслуговуючих
підприємств
та
організацій у сфері
агропромислового комплексу, організація
виставок і виставкових заходів).
-113- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

пункт 172.6 після слова «заготівельнозбутових» доповнити словом «переробних»;

Враховано

доповнити пунктами 172.8 - 172.12 такого
змісту:
«172.8.
Сільськогосподарським
товаровиробникам можуть відшкодовуватися
втрати
від
пошкодження
посівів
сільськогосподарських культур внаслідок
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного
характеру.
Відшкодування
здійснюється шляхом виплати бюджетної
дотації на одиницю пошкоджених угідь.
Для отримання сільськогосподарськими
товаровиробниками
та
сільськогосподарськими кооперативами, які
постраждали від надзвичайних ситуацій
природного характеру, кредитів можуть
надаватися державні гарантії у порядку,
передбаченому
Бюджетним
кодексом
України, та згідно із законом про Державний
бюджет України на відповідний рік.
172.9. Державна підтримка виробників
органічної сільськогосподарської продукції
здійснюється шляхом:
виділення
бюджетних
субсидій
з
розрахунку на одиницю оброблюваних угідь
та/або одну голову великої рогатої худоби;

Підпункт 12 пункту 1 розділу І проекту
Закону доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити новим пунктами такого змісту:
«17-2.8
Сільськогосподарським
товаровиробникам можуть відшкодовуватися
втрати
від
пошкодження
посівів
сільськогосподарської продукції внаслідок
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного
характеру.
Відшкодування
здійснюється шляхом виплати бюджетної
дотації на одиницю пошкоджених угідь.
17-2.9 Державна підтримка виробників
органічної сільськогосподарської продукції
здійснюється шляхом:
виділення
бюджетних
субсидій
з
розрахунку на одиницю оброблюваних угідь
та/або одну голову великої рогатої худоби;
відшкодування до 30 відсотків вартості
витрат
на
проведення
сертифікації
органічного виробництва;
відшкодування до 30 відсотків вартості
витрат на придбання дозволених для
використання засобів захисту рослин та
добрив, насіння, садивного матеріалу та
кормів.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

17-2.10
Сільськогосподарським
товаровиробникам,
які
використовують
меліоровані землі, може надаватися державна
підтримка в формі бюджетної дотації, в тому
числі,
на
компенсацію
вартості
електроенергії, що витрачається для подачі
води
для
поливу.
Відшкодування
здійснюється шляхом виплати бюджетної
дотації на одиницю оброблюваних угідь.
17-2.11 Держава забезпечує підтримку
сільськогосподарської дорадчої діяльності
шляхом
часткової
компенсації
сільськогосподарським дорадчим службам
понесених ними витрат при наданні
сільськогосподарських дорадчих послуг
суб’єктам господарювання, які здійснюють
діяльність у сільській місцевості, та
сільському населенню.»
-114- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389)
Доповнити новим пунктом 17-2.8 такого
змісту:
"17-2.8.
Сільськогосподарським
товаровиробникам та сільськогосподарським
кооперативам,
які
постраждали
від
надзвичайних
ситуацій
природного
характеру, відшкодовуються втрати, повязані
із загибеллю сільськогосподарських тварин,
посівів, насаджень та урожаю у порядку та
обсягах, встановлених Кабінетом Міністрів
України.
Для отримання сільськогосподарськими
товаровиробниками
та
сільськогосподарськими кооперативами, які
постраждали від надзвичайних ситуацій
природного характеру, кредитів можуть
надаватися державні гарантії у порядку,
передбаченому Бюджетним кодексом України
та згідно з законом про Державний бюджет
України на відповідний рік. "

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відшкодування до 30 відсотків вартості
витрат
на
проведення
сертифікації
органічного виробництва;
відшкодування до 30 відсотків вартості
витрат на придбання дозволених для
використання засобів захисту рослин та
добрив, насіння, садивного матеріалу та
кормів.
172.10.
Сільськогосподарським
товаровиробникам,
які
використовують
меліоровані землі, може надаватися державна
підтримка у вигляді бюджетної дотації, в тому
числі на компенсацію вартості електроенергії,
що витрачається для подачі води для поливу.
Відшкодування
здійснюється
шляхом
виплати бюджетної дотації на одиницю
оброблюваних угідь.
172.11. Держава забезпечує підтримку
сільськогосподарської дорадчої діяльності
шляхом
часткової
компенсації
сільськогосподарським дорадчим службам
понесених ними витрат при наданні
сільськогосподарських дорадчих послуг
суб’єктам господарювання, які здійснюють
діяльність у сільській місцевості, та
сільському населенню.
172.12. Держава забезпечує підтримку
виробників сільськогосподарської продукції,
що здійснюють утримання та збереження
полезахисних лісових смуг, розташованих на
землях сільськогосподарського призначення.
Порядок надання зазначеного виду підтримки
визначається Кабінетом Міністрів України".
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Висновки, обґрунтування

-115- Н.д. Ковальчук О. В. (р.к. №353)

Враховано частково

7. Підпункт 12 пункту 1 розділу І
доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити статтю пунктом 17-2.8 такого
змісту:
«17-2.8.
Сільськогосподарським
товаровиробникам та сільськогосподарським
кооперативам,
які
постраждали
від
надзвичайних
ситуацій
природного
характеру, відшкодовуються втрати, пов'язані
із загибеллю сільськогосподарських тварин,
посівів, насаджень та урожаю у порядку та
обсягах, встановлених Кабінетом Міністрів
України.
Для
отримання
сільськогосподарськими товаровиробниками
та сільськогосподарськими кооперативами,
які постраждали від надзвичайних ситуацій
природного характеру, кредитів можуть
надаватися державні гарантії у порядку,
передбаченому Бюджетним кодексом України
та згідно з законом про Державний бюджет
України на відповідний рік».
-116- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

16. Підпункт 12 пункту 1 розділу І
законопроекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
«доповнити новим пунктом 17-2.8 такого
змісту:
«17-2.8. Державна підтримка виробників
органічної продукції відповідно до Закону
України «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції» здійснюється шляхом:
здешевлення вартості витрат на придбання
дозволених для використання засобів захисту
рослин та добрив, відшкодування вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів для утримання великої
рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі
водоплавної та індиків), відшкодування
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вартості насіння, садивного матеріалу та
кормів;
відшкодування
вартості
витрат
на
проведення
сертифікації
органічного
виробництва, закупівлі техніки і обладнання
для сільськогосподарського виробництва,
будівництва та реконструкції потужностей з
переробки
та
зберігання
сільськогосподарської продукції».
-117- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано редакційно

17. Підпункт 12 пункту 1 розділу І
законопроекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
«доповнити новим пунктом 17-2.9 такого
змісту:
«17-2.9.
Сільськогосподарським
товаровиробникам
може
надаватися
державна підтримка у формі бюджетної
дотації на відшкодування втрат від
пошкодження посівів сільськогосподарської
продукції внаслідок надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
Розмір бюджетної дотації та порядок її
надання встановлюються Кабінетом Міністрів
України».
-118- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

18. Підпункт 12 пункту 1 розділу І
законопроекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
«доповнити новим пунктом 17-2.10 такого
змісту:
«17-2.10.
Сільськогосподарським
товаровиробникам,
які
використовують
меліоровані землі для сільськогосподарських
потреб, може надаватися державна підтримка
у формі бюджетної дотації, в тому числі, на
компенсацію вартості електроенергії, що
витрачається для подачі води для поливу.
Розмір бюджетної дотації та порядок її
надання встановлюються Кабінетом Міністрів
України».
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100

2. Частину перші статті 37 Закону України
«Про Державний земельний кадастр»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2012, № 8, ст.61) доповнити новим реченням
такого змісту:

101

«Повідомлення про виявлення помилки
може бути надіслано також в електронному
вигляді з Державного аграрного реєстру через
Єдиний портал адміністративних послуг, у

Пропозиції та поправки до проекту

-119- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Стаття
37.
Виправлення
помилок,
допущених
при
веденні
Державного
земельного кадастру
1. У разі виявлення фізичною або
юридичною особою у витязі, довідці з
Державного
земельного
кадастру,
викопіюванні з картографічних матеріалів
Державного земельного кадастру технічної
помилки (описка, друкарська, граматична,
арифметична чи інша помилка), допущеної
органом, що здійснює ведення Державного
земельного кадастру, заінтересована особа
письмово повідомляє про це центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин, який
перевіряє
відповідність
відомостей
Державного земельного кадастру інформації,
що міститься в документах, які стали
підставою для внесення цих відомостей. Якщо
факт невідповідності підтверджено, орган, що
здійснює ведення Державного земельного
кадастру, безоплатно виправляє допущену
помилку в день надходження повідомлення та
не пізніше наступного дня повідомляє про це
заінтересованих осіб.
-120- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348)

Враховано

19. Абзац перший пункту 2 розділу І
законопроекту викласти в такій
редакції:
«2. Частину першу статті 37 Закону
України
«Про
Державний
земельний
кадастр» (Відомості Верховної Ради України,
2012 р., № 8, ст.61) доповнити новим абзацом
такого змісту:».
-121- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)

Відхилено

Виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Частину першу статті 37 Закону України
«Про Державний земельний кадастр»
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№ 8, ст. 61 із наступними змінами) доповнити
третім реченням такого змісту:

«Повідомлення про виявлення помилки
може бути надіслано також в електронному
вигляді з Державного аграрного реєстру через
Єдиний портал адміністративних послуг, у
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

тому числі через
інтегровану з ним
інформаційну систему центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин».
-122- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288)

102

Враховано

Розділ І проекту Закону доповнити
пунктами такого змісту:
«3. У Законі України «Про зерно та ринок
зерна» (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2002, № 35, ст.258):
1) частину другу статті 1 виключити;
2) абзаци десятий та одинадцятий статті 2
виключити;
3) абзац четвертий статті 5 виключити;
4) статтю 8 виключити;
5) абзаци другий та четвертий частини
другої статті 9 виключити;
6) абзаци другий, третій, п’ятий,
вісімнадцятий та дев’ятнадцятий статті 10
виключити;
7) абзац другий статті 12 виключити;
8) статтю 13 виключити;
4. Абзац другий статті 1 Закону України
«Про
сільськогосподарський
перепис»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2009, № 9, ст.115) викласти у такій редакції:
«Виробники
сільськогосподарської
продукції
–
сільськогосподарські
товаровиробники, фізичні особи (у тому числі
домогосподарства, фізичні особи, що
здійснюють діяльність, пов’язану з веденням
особистого
селянського
господарства,
самозайняті особи у сфері сільського
господарства),
які
займаються
сільськогосподарською діяльністю;».
103

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

-123- Н.д. Кубів С. І. (р.к. №197)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тому числі через інтегровану з ним
інформаційну систему центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері земельних відносин».
1. У Законі України «Про зерно та ринок
зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., № 35, ст. 258):
1) частину другу статті 1 виключити;
2) абзаци десятий та одинадцятий статті 2
виключити;
3) абзац четвертий статті 5 виключити;
4) статтю 8 виключити;
5) абзаци другий та четвертий частини
другої статті 9 виключити;
6) абзаци другий, третій, п’ятий,
вісімнадцятий та дев’ятнадцятий статті 10
виключити;
7) абзац другий статті 12 виключити;
8) статтю 13 виключити.
3. Абзац другий статті 1 Закону України
«Про
сільськогосподарський
перепис»
(Відомості Верховної Ради України, 2009 р.,
№ 9, ст. 115; 2013 р., № 50, ст. 698) викласти в
такій редакції:
«виробники
сільськогосподарської
продукції
–
сільськогосподарські
товаровиробники, фізичні особи (у тому числі
домогосподарства, фізичні особи, що
здійснюють діяльність, пов’язану з веденням
особистого
селянського
господарства,
самозайняті особи у сфері сільського
господарства),
які
займаються
сільськогосподарською діяльністю".

ІІ. Прикінцеві положення

2. Змінити назву та зміст розділу другого
законопроекту, виклавши його у такій
редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
у порядках використання бюджетних
коштів передбачити можливість виплати
суб’єктам
господарювання
часткової
компенсації витрат, понесених протягом
2019-2020 років, відповідно до напрямків та
розміру, викладених у статті 16-2 цього
Закону.»
104

105
106
107

1. Цей Закон набирає чинності з дня його
офіційного опублікування та вступає в дію
через шість місяців з дня набрання ним
чинності, крім пункту другого цього Розділу,
який набирає чинності та вступає в дію з дня,
наступного за днем його офіційного
опублікування.
2. Кабінету
Міністрів
України
у
шестимісячний термін з дня опублікування
цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність до цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність до цього Закону.

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
у порядках використання бюджетних
коштів передбачити можливість виплати
суб’єктам
господарювання
часткової
компенсації витрат, понесених протягом
2019-2020 років, відповідно до напрямів та
розміру, зазначених у статті 162 Закону
України «Про державну підтримку сільського
господарства України».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

108

Пропозиції та поправки до проекту

-124- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити новим пунктом такого
змісту:
«Кабінету Міністрів України в 2021 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».

109

Голова Верховної Ради

110

України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:СОЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ТАРАСОВИЧ

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Кабінету Міністрів України щороку, до
15 липня, починаючи з 2021 року,
інформувати Верховну Раду України про стан
виконання цього Закону.
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