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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

1 ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

2 Закон України Закон України

-1- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано редакційно

У назві законопроекту слова «Податкового 
кодексу» замінити словами «деяких 
законодавчих актів».
-2- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Відхилено

3 Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо удосконалення 
правового регулювання страхування 

сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою

Назву проекту Закону після слова 
«страхування» доповнити словами «, зокрема 
страхування».

Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення правового 

регулювання страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою

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

-3- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано5 І. У Податковому кодексі України 
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 
№  13—17, ст.  122 із наступними змінами): Розділ І законопроєкту, яким 

пропонується внести зміни до Податкового 
кодексу України з метою встановлення більш 
високої ставки податку на прибуток за 
договорами страхування 
сільськогосподарської продукції в розмірі 3.5 
% (порівняно із загальною ставкою у 3% за 
іншими договорами страхування, визначеною 
підпунктом 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 
Податкового кодексу України), виключити.

6 1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити -4- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
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 Пункт 1 розділу І законопроєкту викласти 
в такій редакції:

 «1. Статтю 14 після пункту 14.3 доповнити 
новим пунктом такого змісту: 

 «14.4. Для цілей цього Кодексу термін 
договір страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою 
вживається у значенні, наведеному у Законі 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».». 
-5- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

підпунктом 14.1.523 такого змісту:

Пункт 1 розділу І законопроекту вкласти в 
такій редакції: 

«1. Абзац одинадцятий підпункту 14.1.191 
пункту 14.1 статті 14 замінити трьома 
абзацами такого змісту: 

«Не є постачанням товарів випадки, коли:
основні виробничі або невиробничі засоби, 

ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або 
зруйнуванням, внаслідок дії обставин 
непереборної сили, в інших випадках, коли 
така ліквідація здійснюється без згоди 
платника податку, у тому числі в разі 
викрадення необоротних активів або коли 
платник податку надає контролюючому 
органу відповідний документ про знищення, 
розібрання або перетворення необоротних 
активів в інший спосіб, внаслідок чого вони не 
можуть використовуватися за первісним 
призначенням; 

сільськогосподарські рослини, насадження 
ліквідуються у зв’язку з їх знищенням, або 
загибеллю внаслідок дії обставин 
непереборної сили, або сільськогосподарські 
тварини ліквідуються у зв’язку з їх загибеллю, 
падежем, вимушеним забоєм внаслідок дії 
обставин непереборної сили, внаслідок чого 
такі рослини, насадження, тварини не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням».
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-6- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Пункт 1 розділу І законопроекту вкласти в 
такій редакції: 

«1. Абзац одинадцятий підпункту 14.1.191 
пункту 14.1 статті 14 замінити трьома 
абзацами такого змісту: «Не є постачанням 
товарів випадки, коли:

основні виробничі або невиробничі засоби, 
ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або 
зруйнуванням, внаслідок дії обставин 
непереборної сили, в інших випадках, коли 
така ліквідація здійснюється без згоди 
платника податку, у тому числі в разі 
викрадення необоротних активів або коли 
платник податку надає контролюючому 
органу відповідний документ про знищення, 
розібрання або перетворення необоротних 
активів в інший спосіб, внаслідок чого вони не 
можуть використовуватися за первісним 
призначенням; 

сільськогосподарські рослини, насадження 
ліквідуються у зв’язку з їх знищенням, або 
загибеллю внаслідок дії обставин 
непереборної сили, або сільськогосподарські 
тварини ліквідуються у зв’язку з їх загибеллю, 
падежем, вимушеним забоєм внаслідок дії 
обставин непереборної сили, внаслідок чого 
такі рослини, насадження, тварини не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням».
-7- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Відхилено

В абзаці другому пункту 1 розділу І слова 
«поняття “договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”» замінити словами «договір 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою – ».
-8- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Відхилено

7 “14.1.523. поняття “договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою” застосовується у значенні 
Закону України “Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою”;”.

у абзаці 2 пункту 1 Розділу І проекту, слово 
"поняття" - виключити
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-9- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

1. Підпункт 14.1.523 викласти у такій 
редакції:
-10- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

"14.1.523. договір страхування 
сільськогосподарської продукції – договір 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, який передбачає 
страхову виплату сільськогосподарському 
товаровиробнику у разі настання страхового 
випадку, а саме: (втрати, пошкодження) 
застрахованих посівів (посадок), загибелі 
(недобору, недоотримання) застрахованого 
урожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
застрахованих сільськогосподарських тварин, 
риб, водних біоресурсів, сімей бджіл у 
вуликах, включаючи їх продуктивності, що 
належать сільськогосподарському 
товаровиробникові на праві власності або на 
іншій законній підставі, а також ризику 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі - очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності; 
-11- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено

Абзац другий пункту 1 розділу І 
законопроекту викласти в такій редакції: 
«14.1.523. договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою – у значенні, наведеному в Законі 
України “Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».
-12- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) Відхилено
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У пункті 14.1.523 Податкового кодексу 
України після слів «договір страхування 
сільськогосподарської продукції» слова «з 
державною підтримкою» виключити;
-13- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено8

 Пункт 1 розділу І законопроекту викласти 
в такій редакції:

Абзац одинадцятий підпункту 14.1.191 
пункту 14.1 статті 14 замінити трьома 
абзацами такого змісту:

 «Не є постачанням товарів випадки, коли: 
 основні виробничі або невиробничі 

засоби, ліквідуються у зв’язку з їх знищенням 
або зруйнуванням, внаслідок дії обставин 
непереборної сили, в інших випадках, коли 
така ліквідація здійснюється без згоди 
платника податку, у тому числі в разі 
викрадення необоротних активів або коли 
платник податку надає контролюючому 
органу відповідний документ про знищення, 
розібрання або перетворення необоротних 
активів в інший спосіб, внаслідок чого вони не 
можуть використовуватися за первісним 
призначенням; сільськогосподарські рослини, 
насадження ліквідуються у зв’язку з їх 
знищенням, або загибеллю внаслідок дії 
обставин непереборної сили, або 
сільськогосподарські тварини ліквідуються у 
зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним 
забоєм внаслідок дії обставин непереборної 
сили, внаслідок чого такі рослини, 
насадження, тварини не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням».
-14- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено9 2. Пункт 136.2 статті 136 доповнити 

підпунктом 136.2.3 такого змісту: Пункт 2 розділу І законопроекту викласти 
в такій редакції:

Пункт 73.3 статті 73 доповнити новим 
абзацом такого змісту:

 «Контролюючий орган має право у 
порядку передбаченому цим пунктом 
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надіслати платнику податків запит про 
надання документів, що підтверджують 
наявність обставин, зазначених у підпункті 
«б» пункту 189.9 статті 189 цього Кодексу, не 
раніше ніж через 60 календарних днів після 
граничного терміну подання податкової 
звітності з податку на додану вартість, за 
звітний (податковий) період в якому зазначена 
інформація про настання обставин, 
визначених у підпункті «б» пункту 189.9 
статті 189 цього Кодексу та довідково вказано 
суму податку на додану вартість, що не 
нарахована у зв'язку із застосуванням 
підпункту «б» пункту 189.9 статті 189 цього 
Кодексу. Платник податку зобов’язаний 
подавати документи, визначені в запиті 
контролюючого органу у порядку 
передбаченому цим пунктом або надати 
інформацію про терміни їх надання у разі, 
якщо документи, що підтверджують наявність 
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту 
189.9 статті 189 цього Кодексу, видаються 
уповноваженою особою. Платник податку 
який не подав документи видані 
уповноваженою особою на запит 
контролюючого органу протягом 180 
календарних днів з дня отримання такого 
запиту, зобов'язаний нарахувати податкові 
зобов'язання з податку на додану вартість 
відповідно до абзацу третього пункту 189.9 
статті 189 цього Кодексу. Якщо у подальшому 
платник податку надає контролюючому 
органу документи, видані уповноваженою 
особою, такий платник податку має право 
відкоригувати податкові зобов'язання з 
податку на додану вартість».
-15- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Пункт 2 розділу І законопроекту викласти 
в такій редакції: 

«2. Пункт 73.3 статті 73 доповнити новим 
абзацом такого змісту: 
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«Контролюючий орган має право у 
порядку передбаченому цим пунктом 
надіслати платнику податків запит про 
надання документів, що підтверджують 
наявність обставин, зазначених у підпункті 
«б» пункту 189.9 статті 189 цього Кодексу, не 
раніше ніж через 60 календарних днів після 
граничного терміну подання податкової 
звітності з податку на додану вартість, за 
звітний (податковий) період в якому зазначена 
інформація про настання обставин, 
визначених у підпункті «б» пункту 189.9 
статті 189 цього Кодексу та довідково вказано 
суму податку на додану вартість, що не 
нарахована у зв'язку із застосуванням 
підпункту «б» пункту 189.9 статті 189 цього 
Кодексу. Платник податку зобов’язаний 
подавати документи, визначені в запиті 
контролюючого органу у порядку 
передбаченому цим пунктом або надати 
інформацію про терміни їх надання у разі, 
якщо документи, що підтверджують наявність 
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту 
189.9 статті 189 цього Кодексу, видаються 
уповноваженою особою. Платник податку 
який не подав документи видані 
уповноваженою особою на запит 
контролюючого органу протягом 180 
календарних днів з дня отримання такого 
запиту, зобов'язаний нарахувати податкові 
зобов'язання з податку на додану вартість 
відповідно до абзацу третього пункту 189.9 
статті 189 цього Кодексу. Якщо у подальшому 
платник податку надає контролюючому 
органу документи, видані уповноваженою 
особою, такий платник податку має право 
відкоригувати податкові зобов'язання з 
податку на додану вартість».
-16- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

 Пункт 2 розділу І законопроекту викласти 
в такій редакції: 
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«2. Пункт 73.3 статті 73 доповнити новим 
абзацом такого змісту:

 «Контролюючий орган має право у 
порядку передбаченому цим пунктом 
надіслати платнику податків запит про 
надання документів, що підтверджують 
наявність обставин, зазначених у підпункті 
«б» пункту 189.9 статті 189 цього Кодексу, не 
раніше ніж через 60 календарних днів після 
граничного терміну подання податкової 
звітності з податку на додану вартість, за 
звітний (податковий) період в якому зазначена 
інформація про настання обставин, 
визначених у підпункті «б» пункту 189.9 
статті 189 цього Кодексу та довідково вказано 
суму податку на додану вартість, що не 
нарахована у зв'язку із застосуванням 
підпункту «б» пункту 189.9 статті 189 цього 
Кодексу. Платник податку зобов’язаний 
подавати документи, визначені в запиті 
контролюючого органу у порядку 
передбаченому цим пунктом або надати 
інформацію про терміни їх надання у разі, 
якщо документи, що підтверджують наявність 
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту 
189.9 статті 189 цього Кодексу, видаються 
уповноваженою особою. Платник податку 
який не подав документи видані 
уповноваженою особою на запит 
контролюючого органу протягом 180 
календарних днів з дня отримання такого 
запиту, зобов'язаний нарахувати податкові 
зобов'язання з податку на додану вартість 
відповідно до абзацу третього пункту 189.9 
статті 189 цього Кодексу. Якщо у подальшому 
платник податку надає контролюючому 
органу документи, видані уповноваженою 
особою, такий платник податку має право 
відкоригувати податкові зобов'язання з 
податку на додану вартість»

10 “136.2.3. 3,5 відсотка за договорами -17- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено
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В абзаці другому пункту 2 розділу І 
законопроєкту слова «підпунктом 14.1.523 
пункту 14.1 статті 14» замінити словами 
«пунктом 14.4 статті 14».
-18- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Враховано

цифру "3,5" замінити на цифру "3" шляхом залишення 
норми в чинній редакції

-19- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Враховано

Підпункт 136.2.3. вилучити із тексту статті 
136
-20- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено

В абзаці другому пункту 2 розділу І 
законопроекту цифру «3,5» замінити цифрою 
«2».
-21- Н.д. Діденко Ю. О. (р.к. №31) Враховано

страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, визначеними 
підпунктом 14.1.523 пункту 14.1 статті 14 
цього Кодексу.”.

Абзац другий пункту 2 розділу І 
законопроекту викласти в такій редакції:

"136.2.3. 3 відсотка за договорами 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, визначеними 
підпунктом 14.1.523 пункту 14.1 статті 14 
цього Кодексу."

шляхом залишення 
норми в чинній редакції

-22- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено11 3. У пункті 141.1 статті 141:

Пункт 3 розділу І законопроекту викласти 
в такій редакції:

 Пункт 189.9 статті 189 викласти в такій 
редакції:

 «189.9. У разі якщо основні виробничі або 
невиробничі засоби, сільськогосподарські 
рослини, насадження, тварини платника 
податку ліквідуються за самостійним 
рішенням платника податку, така ліквідація 
для цілей оподаткування розглядається як 
постачання: для основних виробничих або 
невиробничих засобів – за звичайними 
цінами, але не нижче балансової вартості на 
момент їх ліквідації; для 
сільськогосподарських рослин, насаджень, 
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тварин (крім тих, що відносяться до абзацу 
другого цього пункту) – за цінами придбання 
товарів/послуг, що придбані з податком на 
додану вартість та використані для 
виробництва (вирощування) таких 
сільськогосподарських рослин, насаджень, 
тварин, та які не були включені до вартості 
інших товарів/послуг, операції з постачання 
яких підлягають оподаткуванню. Положення 
абзацу першого-третього цього пункту не 
застосовується, за умови якщо: а) основні 
виробничі або невиробничі засоби, що не 
відносяться до підпункту «б» цього пункту, 
ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або 
зруйнуванням, внаслідок дії обставин 
непереборної сили, в інших випадках, коли 
така ліквідація здійснюється без згоди 
платника податку, у тому числі в разі 
викрадення необоротних активів, що 
підтверджується відповідно до законодавства 
або коли платник податку подає 
контролюючому органу відповідний 
документ про знищення, розібрання або 
перетворення основних виробничих або 
невиробничих засобів у інший спосіб, 
внаслідок чого такі активи не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням; б) сільськогосподарські 
рослини, насадження ліквідуються у зв’язку з 
їх знищенням, або загибеллю внаслідок дії 
обставин непереборної сили, або 
сільськогосподарські тварини ліквідуються у 
зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним 
забоєм внаслідок дії обставин непереборної 
сили, у зв'язку з чим такі рослини, 
насадження, тварини не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням, що підтверджується 
відповідними документами та платник 
податку у податковій звітності за звітний 
(податковий) період, в якому виникли 
обставини передбачені цим підпунктом, 
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зазначив інформацію про такі обставини та 
довідково зазначив суму податку, що не 
нарахована у зв'язку із застосуванням цього 
підпункту».
-23- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Пункт 3 розділу І законопроекту викласти 
в такій редакції: 

«3. Пункт 189.9 статті 189 викласти в такій 
редакції: 

«189.9. У разі якщо основні виробничі або 
невиробничі засоби, сільськогосподарські 
рослини, насадження, тварини платника 
податку ліквідуються за самостійним 
рішенням платника податку, така ліквідація 
для цілей оподаткування розглядається як 
постачання: 

для основних виробничих або 
невиробничих засобів – за звичайними 
цінами, але не нижче балансової вартості на 
момент їх ліквідації; 

для сільськогосподарських рослин, 
насаджень, тварин (крім тих, що відносяться 
до абзацу другого цього пункту) – за цінами 
придбання товарів/послуг, що придбані з 
податком на додану вартість та використані 
для виробництва (вирощування) таких 
сільськогосподарських рослин, насаджень, 
тварин, та які не були включені до вартості 
інших товарів/послуг, операції з постачання 
яких підлягають оподаткуванню. 

Положення абзацу першого-третього 
цього пункту не застосовується, за умови 
якщо: 

а) основні виробничі або невиробничі 
засоби, що не відносяться до підпункту «б» 
цього пункту, ліквідуються у зв’язку з їх 
знищенням або зруйнуванням, внаслідок дії 
обставин непереборної сили, в інших 
випадках, коли така ліквідація здійснюється 
без згоди платника податку, у тому числі в разі 
викрадення необоротних активів, що 
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підтверджується відповідно до законодавства 
або коли платник податку подає 
контролюючому органу відповідний 
документ про знищення, розібрання або 
перетворення основних виробничих або 
невиробничих засобів у інший спосіб, 
внаслідок чого такі активи не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням; 

б) сільськогосподарські рослини, 
насадження ліквідуються у зв’язку з їх 
знищенням, або загибеллю внаслідок дії 
обставин непереборної сили, або 
сільськогосподарські тварини ліквідуються у 
зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним 
забоєм внаслідок дії обставин непереборної 
сили, у зв'язку з чим такі рослини, 
насадження, тварини не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням, що підтверджується 
відповідними документами та платник 
податку у податковій звітності за звітний 
(податковий) період, в якому виникли 
обставини передбачені цим підпунктом, 
зазначив інформацію про такі обставини та 
довідково зазначив суму податку, що не 
нарахована у зв'язку із застосуванням цього 
підпункту».
-24- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Пункт 3 розділу І законопроекту викласти 
в такій редакції: 

«3. Пункт 189.9 статті 189 викласти в такій 
редакції: 

«189.9. У разі якщо основні виробничі або 
невиробничі засоби, сільськогосподарські 
рослини, насадження, тварини платника 
податку ліквідуються за самостійним 
рішенням платника податку, така ліквідація 
для цілей оподаткування розглядається як 
постачання: для основних виробничих або 
невиробничих засобів – за звичайними 
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цінами, але не нижче балансової вартості на 
момент їх ліквідації; для 
сільськогосподарських рослин, насаджень, 
тварин (крім тих, що відносяться до абзацу 
другого цього пункту) – за цінами придбання 
товарів/послуг, що придбані з податком на 
додану вартість та використані для 
виробництва (вирощування) таких 
сільськогосподарських рослин, насаджень, 
тварин, та які не були включені до вартості 
інших товарів/послуг, операції з постачання 
яких підлягають оподаткуванню. 

Положення абзацу першого-третього 
цього пункту не застосовується, за умови 
якщо: 

а) основні виробничі або невиробничі 
засоби, що не відносяться до підпункту «б» 
цього пункту, ліквідуються у зв’язку з їх 
знищенням або зруйнуванням, внаслідок дії 
обставин непереборної сили, в інших 
випадках, коли така ліквідація здійснюється 
без згоди платника податку, у тому числі в разі 
викрадення необоротних активів, що 
підтверджується відповідно до законодавства 
або коли платник податку подає 
контролюючому органу відповідний 
документ про знищення, розібрання або 
перетворення основних виробничих або 
невиробничих засобів у інший спосіб, 
внаслідок чого такі активи не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням; 

б) сільськогосподарські рослини, 
насадження ліквідуються у зв’язку з їх 
знищенням, або загибеллю внаслідок дії 
обставин непереборної сили, або 
сільськогосподарські тварини ліквідуються у 
зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним 
забоєм внаслідок дії обставин непереборної 
сили, у зв'язку з чим такі рослини, 
насадження, тварини не можуть 
використовуватися за первісним 
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призначенням, що підтверджується 
відповідними документами та платник 
податку у податковій звітності за звітний 
(податковий) період, в якому виникли 
обставини передбачені цим підпунктом, 
зазначив інформацію про такі обставини та 
довідково зазначив суму податку, що не 
нарахована у зв'язку із застосуванням цього 
підпункту».

12 у підпунктах 141.1.1 і 141.1.2 слова і цифри 
“підпунктів 136.2.1 та 136.2.2” замінити 
словом і цифрами “підпунктів 136.2.1—
136.2.3”;

13 у частині другій підпункту 141.1.1 слова і 
цифри “в підпункті 136.2.1” замінити словами 
і цифрами “в підпунктах 136.2.1 і 136.2.3”.

-25- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом 
4 такого змісту:

Підрозділ 2 Розділу ХХ «Перехідні 
положення» доповнити пунктом 77 такого 
змісту:

 «77. Тимчасово, до 1 липня 2022 року, 
платник податку на додану вартість подає до 
контролюючого органу засобами 
електронного зв’язку в електронній формі з 
дотриманням вимог законів України «Про 
електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги» повідомлення про наявність 
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту 
189.9 статті 189 цього Кодексу у довільній 
формі разом із податковою звітністю з 
податку на додану вартість за відповідний 
звітний (податковий) період, в якому виникли 
такі обставини та довідково зазначає у такому 
повідомленні суму податку, що не нарахована 
у зв'язку із застосуванням підпункту «б» 
пункту 189.9 статті 189 цього Кодексу».

14

-26- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено
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Розділ І законопроекту доповнити пунктом 
4 такого змісту: 

"4. Підрозділ 2 Розділу ХХ «Перехідні 
положення» доповнити пунктом 77 такого 
змісту: 

«77. Тимчасово, до 1 липня 2022 року, 
платник податку на додану вартість подає до 
контролюючого органу засобами 
електронного зв’язку в електронній формі з 
дотриманням вимог законів України «Про 
електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги» повідомлення про наявність 
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту 
189.9 статті 189 цього Кодексу у довільній 
формі разом із податковою звітністю з 
податку на додану вартість за відповідний 
звітний (податковий) період, в якому виникли 
такі обставини та довідково зазначає у такому 
повідомленні суму податку, що не нарахована 
у зв'язку із застосуванням підпункту «б» 
пункту 189.9 статті 189 цього Кодексу».
-27- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити пунктом 
4 такого змісту: 

«4. Підрозділ 2 Розділу ХХ «Перехідні 
положення» доповнити пунктом 77 такого 
змісту: 

«77. Тимчасово, до 1 липня 2022 року, 
платник податку на додану вартість подає до 
контролюючого органу засобами 
електронного зв’язку в електронній формі з 
дотриманням вимог законів України «Про 
електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги» повідомлення про наявність 
обставин, зазначених у підпункті «б» пункту 
189.9 статті 189 цього Кодексу у довільній 
формі разом із податковою звітністю з 
податку на додану вартість за відповідний 
звітний (податковий) період, в якому виникли 
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такі обставини та довідково зазначає у такому 
повідомленні суму податку, що не нарахована 
у зв'язку із застосуванням підпункту «б» 
пункту 189.9 статті 189 цього Кодексу».

15 II. Прикінцеві положення II. Прикінцеві положення

-28- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

У пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту слова та цифри 
«крім розділу І, який набирає чинності з 1 
січня 2022 року» виключити.

Норма має бути 
перенесено до рядка 203

-29- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано

У пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту слова та цифри 
«крім розділу І, який набирає чинності з 1 
січня 2022 року» виключити.

Норма має бути 
перенесено до рядка 203

-30- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано

16 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, крім 
розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2022 
року.

У пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту слова та цифри 
«крім розділу І, який набирає чинності з 1 
січня 2022 року» виключити.

Норма має бути 
перенесено до рядка 203

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

17 2. Внести зміни до таких законів України: І. Внести зміни до таких законів України:

-31- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо внесення 
змін до частини п’ятої статті 8 Закону України 
«Про колективне сільськогосподарське 
підприємство») виключити.
-32- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо внесення 
змін до частини п’ятої статті 8 Закону України 
«Про колективне сільськогосподарське 
підприємство») виключити.
-33- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

18 1) частину п’яту статті 8 Закону України 
“Про колективне сільськогосподарське 
підприємство” (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., № 20, ст. 272 із наступними 
змінами) викласти в такій редакції:

Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо внесення 
змін до частини п’ятої статті 8 Закону України 

1. Частину п’яту статті 8 Закону України 
"Про колективне сільськогосподарське 
підприємство" (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., № 20, ст. 272) доповнити 
абзацом другим такого змісту:
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«Про колективне сільськогосподарське 
підприємство») виключити.
-34- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ викласти у 
такій редакції: 

«1) частину п’яту статті 8 Закону України 
“Про колективне сільськогосподарське 
підприємство” (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., № 20, ст. 272 із наступними 
змінами) доповнити новим абзацом в такій 
редакції:

 «Підприємство має право на отримання 
державної підтримки у порядку, визначеному 
Законом України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою»
-35- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

частину п'яту статті 8 Закону України “Про 
колективне сільськогосподарське 
підприємство” (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., № 20, ст. 272 із наступними 
змінами) в редакції законопроекту викласти в 
такій редакції:
-36- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Враховано частково

"5. Страхування сільськогосподарської 
продукції підприємства, що вирощена, 
відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 
вироблена таким підприємством, а також 
доходів від реалізації зазначеної вище 
продукції, здійснюється на добровільних 
засадах. Підприємство під час страхування 
такої сільськогосподарської продукції має 
право на отримання державної підтримки у 
порядку, визначеному Законом України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою."

по суті подальших 
норм

-37- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

19 “5. Страхування сільськогосподарської 
продукції підприємства, що вирощена, 
відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 
вироблена таким підприємством, 
здійснюється на добровільних засадах. 
Підприємство під час страхування такої 
сільськогосподарської продукції має право на 
отримання державної підтримки в порядку, 
визначеному Законом України “Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”.”;

 Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ 
законопроєкту викласти в такій редакції: 

"Підприємство має право на отримання 
державної підтримки у порядку, 
встановленому Законом України "Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою".
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 «1) частину п’яту статті 8 Закону України 
«Про колективне сільськогосподарське 
підприємство» (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., № 20, ст. 272 із наступними 
змінами) доповнити новим абзацом такого 
змісту:

 «Страхування сільськогосподарської 
продукції підприємства, що вирощена, 
відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 
вироблена таким підприємством, 
здійснюється на добровільних засадах. 
Підприємство під час страхування такої 
сільськогосподарської продукції має право на 
отримання державної підтримки в порядку, 
визначеному Законом України “Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».»; 
-38- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Враховано частково

"5. Страхування сільськогосподарської 
продукції підприємства, що вирощена, 
відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 
вироблена, а також доходу від реалізації 
сільськогосподарської продукції таким 
підприємством здійснюється на добровільних 
засадах. Підприємство під час страхування 
такої сільськогосподарської продукції має 
право на отримання державної підтримки у 
порядку, визначеному Законом України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».

по суті подальших 
норм

-39- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано редакційно20

Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ 
законопроекту викласти в такій редакції: «1) 
статтю 8 Закону України “Про колективне 
сільськогосподарське підприємство” 
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 
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№ 20, ст. 272 із наступними змінами) 
доповнити новою частиною такого змісту:

 «6. Підприємство має право на державну 
підтримку страхування сільськогосподарської 
продукції відповідно до Закону України “Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”».

21 2) у Законі України “Про страхування” 
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 
№ 7, ст. 50 із наступними змінами):

2. У Законі України “Про страхування” 
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 
№ 7, ст. 50 із наступними змінами):

-40- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано редакційно

Преамбулу доповнити новим абзацом 
такого змісту: 

«Регулювання відносин, пов’язаних із 
страхуванням сільськогосподарської 
продукції із державною підтримкою, 
регулюються цим законом з врахуванням 
особливостей, встановлених Законом України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».
-41- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано редакційно

Підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо внесення 
змін до Закону України «Про страхування») 
після абзацу першого доповнити двома 
новими абзацами такого змісту: 

«преамбулу доповнити новим абзацом 
такого змісту: 

«Регулювання відносин, пов’язаних із 
страхуванням сільськогосподарської 
продукції із державною підтримкою, 
регулюються цим законом з врахуванням 
особливостей, встановлених Законом України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».

22

-42- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано редакційно

1) преамбулу доповнити абзацом третім 
такого змісту: 

 "Цей Закон регулює відносини, 
пов’язані із страхуванням 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою, з урахуванням 
особливостей, встановлених Законом 
України "Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою"; 
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Підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо внесення 
змін до Закону України «Про страхування») 
після абзацу першого доповнити двома 
новими абзацами такого змісту: 

«преамбулу доповнити новим абзацом 
такого змісту: 

«Регулювання відносин, пов’язаних із 
страхуванням сільськогосподарської 
продукції із державною підтримкою, 
регулюються цим законом з врахуванням 
особливостей, встановлених Законом України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою»
-43- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено23 частину двадцять першу статті 2 

виключити; Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу 
ІІ законопроєкту виключити.

2) частину двадцять першу статті 2 
виключити;

-44- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено24 у частині першій статті 3 слова “юридичні 
особи та дієздатні фізичні особи” замінити 
словами “юридичні особи, фізичні особи — 
підприємці та дієздатні фізичні особи”;

Абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу 
ІІ законопроєкту виключити.

3) частину першу статті 3 викласти в такій 
редакції:

 "Страхувальниками визнаються юридичні 
особи, фізичні особи — підприємці та 
дієздатні фізичні особи, які уклали із 
страховиками договори страхування або є 
страхувальниками відповідно до 
законодавства України";

25 у статті 12: 4) у статті 12:

-45- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Відхилено26 у частині другій слова “Кабінетом 
Міністрів України” замінити словами 
“Уповноваженим органом”; Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 2 розділу 

ІІ виключити.

частину другу викласти в такій редакції:
"Перестрахування у страховика 

(перестраховика) нерезидента здійснюється в 
порядку та відповідно до вимог, встановлених 
Уповноваженим органом";

27 частини третю, шосту — восьму 
виключити;

частини третю, шосту — восьму 
виключити;

-46- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано28 доповнити статтю частиною такого змісту: 

Абзаци сьомий та восьмий підпункту 2 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо доповнення статті 12 
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Закону України «Про страхування» новою 
частиною) виключити.
-47- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано

 Абзаци сьомий та восьмий підпункту 2 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо доповнення статті 12 
Закону України «Про страхування» новою 
частиною) виключити. 
-48- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано

Абзаци сьомий та восьмий підпункту 2 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо доповнення статті 12 
Закону України «Про страхування» новою 
частиною) виключити.
-49- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Враховано

Абзац восьмий підпункту 2 пункту 2 
розділу ІІ викласти в такій редакції:

 “Уповноважений орган встановлює 
особливості здійснення перестрахування за 
окремими видами страхування.”;
-50- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

29 “Уповноважений орган встановлює 
особливості здійснення перестрахування за 
окремими видами та/або договорами 
страхування.”;

Виключити

-51- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено30 частину шосту статті 13 виключити;

Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту виключити.

5) частину шосту статті 13 та друге речення 
частини другої статті 16 виключити;

31 друге речення частини другої статті 16 
виключити; 

32 у частині сімнадцятій статті 30 слова 
“Кабінет Міністрів України” замінити 
словами “Уповноважений орган”;

6) частину сімнадцяту статті 30 викласти в 
такій редакції: 

"Уповноважений орган може змінювати 
порядок визначення фактичного та 
нормативного запасу платоспроможності і 
структури гарантійного фонду";

33 у статті 31:

-52- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) Відхилено34 у частині третій слова “власників наземних 
транспортних засобів, формують та ведуть 
облік” замінити словами “власників наземних 
транспортних засобів та договори 

У статті 31 Закону України «Про 
страхування» після слів «договори 
страхування сільськогосподарської 

7) частини третю і дев'ятнадцяту статті 31 
викласти в такій редакції:

"Установити, що страховики, які мають 
право укладати договори обов’язкового 
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страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, формують та ведуть 
облік”; 

продукції» слова «з державною підтримкою» 
виключити;

страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів та договори 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою, 
формують та ведуть облік страхового резерву 
збитків, що виникли, але не заявлені, та 
страхового резерву коливань збитковості в 
обов’язковому порядку";

35 у частині дев’ятнадцятій слова “Кабінет 
Міністрів України” замінити словами 
“Уповноважений орган”;

 "Уповноважений орган може змінювати 
перелік страхових резервів та порядок їх 
розрахунку";

-53- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац п’ятнадцятий підпункту 2 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту виключити.
-54- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

Абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий 
підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо доповнення 
статті 41 Закону України «Про страхування» 
новою частиною) виключити.
-55- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий 
підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо доповнення 
статті 41 Закону України «Про страхування» 
новою частиною) виключити.
-56- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

36 статтю 41 доповнити частиною такого 
змісту:

Абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий 
підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо доповнення 
статті 41 Закону України «Про страхування» 
новою частиною) виключити.

8) статтю 41 доповнити частиною третьою 
такого змісту:

-57- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту виключити.
-58- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

37 “Під час страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою Уповноважений орган має право 
встановлювати додаткові вимоги до 
страховиків, що здійснюють страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, з урахуванням положень Закону 

Виключити

"Під час страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою Уповноважений орган має право 
встановлювати додаткові вимоги до 
страховиків, які здійснюють страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, з урахуванням положень Закону 
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України “Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”.”;

України "Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою".

-59- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«3) пункт 1.3 статті 1 Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства 
України» (Відомості Верховної Ради України, 
2004 р., № 49, ст.527 із наступними змінами) 
викласти в такій редакції: 

«1.3. Цей Закон не регулює питання 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції».
-60- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано

Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«3) пункт 1.3 статті 1 Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства 
України» (Відомості Верховної Ради України, 
2004 р., № 49, ст.527 із наступними змінами) 
викласти в такій редакції: 

 «1.3. Цей Закон не регулює питання 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції».
-61- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано

38

 Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
викласти в такій редакції: 

«3) пункт 1.3 статті 1 Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства 
України» (Відомості Верховної Ради України, 
2004 р., № 49, ст.527 із наступними змінами) 
викласти в такій редакції: 

«1.3. Цей Закон не регулює питання 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції».

5. Пункт 1.3 статті 1 Закону України 
"Про державну підтримку сільського 
господарства України" (Відомості 
Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 
527; 2012 р., № 41, ст. 491) викласти в такій 
редакції: 

 "1.3. Цей Закон не регулює питання 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції".

39 3) статтю 30 Закону України “Про -62- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано редакційно 4. Статтю 30 Закону України "Про 
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Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ 
законопроекту викласти в такій редакції: 

«3) статтю 30 Закону України “Про 
фермерське господарство” (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363 
із наступними змінами) доповнити абзацом 
такого змісту: 

«Фермерське господарство має право на 
державну підтримку страхування 
сільськогосподарської продукції відповідно 
до Закону України “Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою”»;
-63- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

фермерське господарство” (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363 
із наступними змінами) викласти в такій 
редакції:

Статтю 30 Закону України “Про 
фермерське господарство” (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363 
із наступними змінами) в редакції 
законопроекту викласти в такій редакції:

фермерське господарство" (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 
363) доповнити частиною другою такого 
змісту:

-64- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ викласти у 
такій редакції: 

«3) статтю 30 Закону України “Про 
фермерське господарство” (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363 
із наступними змінами) доповнити новим 
абзацом в такій редакції:

 «Фермерське господарство має право на 
отримання державної підтримки у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою»
-65- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

40 “Стаття 30. Страхування 
сільськогосподарської продукції 
фермерського господарства

“Стаття 30. Страхування 
сільськогосподарської продукції 
фермерського господарства

41 Страхування сільськогосподарської 
продукції фермерського господарства, що 
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, 

-66- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Враховано частково "Фермерське господарство має право на 
отримання державної підтримки у порядку, 
встановленому Законом України "Про 
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Абзац третій підпункту 3 пункту 2 розділу 
ІІ законопроекту викласти в такій редакції:

"Страхування сільськогосподарської 
продукції фермерського господарства, що 
вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, 
виготовлена, вироблена безпосередньо 
фермерським господарством, а також доходу 
від реалізації сільськогосподарської 
продукції здійснюється на добровільних 
засадах відповідно до закону. Фермерське 
господарство під час страхування такої 
сільськогосподарської продукції має право на 
отримання державної підтримки у порядку, 
визначеному Законом України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».

по суті подальших 
норм

-67- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено

У підпункті 3 пункту 2 розділу ІІ: останній 
абзац після слів «такої сільськогосподарської 
продукції» доповнити словами «у разі 
настання страхового випадку»;
-68- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Враховано частково

виготовлена, вироблена безпосередньо 
фермерським господарством, здійснюється на 
добровільних засадах відповідно до закону. 
Фермерське господарство під час страхування 
такої сільськогосподарської продукції має 
право на отримання державної підтримки в 
порядку, визначеному Законом України “Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”.”;

Абзац третій підпункту 3 пункту 2 розділу 
ІІ законопроекту викласти в такій редакції:

"Страхування сільськогосподарської 
продукції підприємства, що вирощена, 
відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 
вироблена таким підприємством, а також 
доходів від реалізації зазначеної вище 
продукції, здійснюється на добровільних 
засадах. Підприємство під час страхування 
такої сільськогосподарської продукції має 
право на отримання державної підтримки у 
порядку, визначеному Законом України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».".

по суті подальших 
норм

особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою".

42 4) у Законі України “Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою” (Відомості 

6. У Законі України "Про особливості 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою" 
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Верховної Ради України, 2012 р., № 41, ст. 491 
із наступними змінами):

(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., 
№ 41, ст. 491; 2017 р., № 26, ст. 294; 2019 р., 
№ 44, ст. 277):

43 у статті 1: 1) статтю 1 викласти в такій редакції:

44 у частині першій: "Стаття 1. Основні поняття

-69- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено45 абзац другий виключити;

Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроекту замінити двома 
абзацами такого змісту: 

«абзац другий викласти в такій редакції: 
«андеррайтинг - процес аналізу 

запропонованих до страхування ризиків, 
прийняття рішень про страхування певного 
ризику та визначення тарифної ставки, 
адекватної ризику, франшизи та інших умов 
договору страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою».

46 абзаци третій і четвертий викласти в такій 
редакції:

-70- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено47 “державна підтримка страхування 
сільськогосподарської продукції — надання 
сільськогосподарським товаровиробникам з 
державного бюджету в порядку, 
встановленому цим Законом, грошових 
коштів у вигляді відшкодування частини 
вартості страхового платежу (страхової 
премії), нарахованого за договором 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою;

У підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ: абзац 
шостий після слів «сільськогосподарським 
товаровиробникам» доповнити словами «у 
разі настання страхового випадку»;

1. Для цілей цього Закону наведені нижче 
терміни використовуються в такому значенні:

1) державна підтримка страхування 
сільськогосподарської продукції — надання 
сільськогосподарським товаровиробникам з 
державного бюджету в порядку, 
встановленому цим Законом, грошових 
коштів у вигляді відшкодування частини 
вартості страхового платежу (страхової 
премії), нарахованого за договором 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою;

-71- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано48 договір страхування 
сільськогосподарської продукції — договір 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, який передбачає 
страхову виплату сільськогосподарському 
товаровиробнику у разі настання страхового 
випадку, а саме: загибелі (втрати, 
пошкодження) застрахованих посівів 
(посадок), загибелі (недобору, 

Абзац сьомий підпункту 4 пункту 2 розділу 
ІІ викласти у такій редакції:

 «договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою – договір страхування 
сільськогосподарської продукції, який 
передбачає виплату страхового 
відшкодування сільськогосподарському 

2) договір страхування 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою (далі – договір 
страхування) – договір страхування 
сільськогосподарської продукції, що 
передбачає виплату страхового 
відшкодування сільськогосподарському 
товаровиробнику, визначеному таким 
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товаровиробнику, визначеному таким 
договором, у разі настання страхового 
випадку.»
-72- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Відхилено

Абзац сьомий підпункту 4 пункту 2 розділу 
ІІ викласти в такій редакції: 

«договір страхування 
сільськогосподарської продукції – договір 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, який передбачає 
страхове відшкодування 
сільськогосподарському товаровиробнику у 
разі настання страхового випадку, а саме: 
(втрати, пошкодження) застрахованих посівів 
(посадок), загибелі (недобору, 
недоотримання) застрахованого урожаю, 
загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
застрахованих сільськогосподарських тварин, 
риб, водних біоресурсів, сімей бджіл у 
вуликах, включаючи їх продуктивності, що 
належать сільськогосподарському 
товаровиробникові на праві власності або на 
іншій законній підставі.» 

Обґрунтування: для майнових видів 
страхування доцільно використовувати 
термін «страхове відшкодування». Ризик 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі - очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності не містить 
економічної доцільності, а також відсутня 
можливість потенційного розвитку цього 
виду страхування.

недоотримання) застрахованого урожаю, 
загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
застрахованих сільськогосподарських тварин, 
риб, водних біоресурсів, сімей бджіл у 
вуликах, включаючи їх продуктивність, що 
належать сільськогосподарському 
товаровиробнику на праві власності або на 
іншій законній підставі, а також ризику 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі — очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності;”;

-73- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано частково

договором, у разі настання страхового 
випадку;
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Абзац сьомий підпункту 4 пункту 2 розділу 
ІІ законопроекту викласти в такій редакції: 

«договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою (далі – договір страхування) — 
договір, який передбачає страхову виплату 
сільськогосподарському товаровиробнику у 
разі настання страхового випадку, а саме: 
загибелі (втрати, пошкодження) 
застрахованих посівів (посадок), загибелі 
(недобору, недоотримання) застрахованого 
урожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
застрахованих сільськогосподарських тварин, 
риб, водних біоресурсів, сімей бджіл у 
вуликах, включаючи їх продуктивність, що 
належать сільськогосподарському 
товаровиробнику на праві власності або на 
іншій законній підставі, а також ризику 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі — очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності, та за яким 
може бути надано державну підтримку 
страхування сільськогосподарської продукції 
в порядку, встановленому цим Законом».
-74- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

 Абзац сьомий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту викласти в такій 
редакції:

 «договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою – договір страхування, який 
передбачає страхову виплату 
сільськогосподарському товаровиробнику у 
разі настання страхового випадку, а саме 
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втрати, пошкодження застрахованого майна. 
Типовий договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою розробляється центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування і реалізує державну аграрну 
політику, та погоджується Національним 
банком України;». 
-75- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

Абзац сьомий підпункт 4 пункту 2 розділу 
ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо внесення змін до частини першої статті 
1 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції:

 «договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою (далі - договір страхування) – 
договір, який передбачає страхову виплату 
сільськогосподарському товаровиробнику у 
разі настання страхового випадку, а саме 
втрати, пошкодження застрахованих посівів 
(посадок), загибелі (недобору, 
недоотримання) застрахованого урожаю, 
загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
застрахованих сільськогосподарських тварин, 
риб, водних біоресурсів, сімей бджіл у 
вуликах, включаючи їх продуктивності, що 
належать сільськогосподарському 
товаровиробникові на праві власності або на 
іншій законній підставі, а також ризику 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі - очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
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продукції за період її окупності та за яким в 
порядку, встановленому цим Законом, може 
бути надано державну підтримку страхування 
сільськогосподарської продукції».
-76- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково

Абзац сьомий підпункт 4 пункту 2 розділу 
ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо внесення змін до частини першої статті 
1 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції: 

«договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою (далі - договір страхування) – 
договір, який передбачає страхову виплату 
сільськогосподарському товаровиробнику у 
разі настання страхового випадку, а саме 
втрати, пошкодження застрахованих посівів 
(посадок), загибелі (недобору, 
недоотримання) застрахованого урожаю, 
загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
застрахованих сільськогосподарських тварин, 
риб, водних біоресурсів, сімей бджіл у 
вуликах, включаючи їх продуктивності, що 
належать сільськогосподарському 
товаровиробникові на праві власності або на 
іншій законній підставі, а також ризику 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі - очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності та за яким в 
порядку, встановленому цим Законом, може 
бути надано державну підтримку страхування 
сільськогосподарської продукції».
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-77- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Відхилено

Абзац 3 частини 1 статті 1 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» викласти в наступній редакції: 

«договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою від сільськогосподарських 
виробничих ризиків – договір страхування, 
що укладається між страховиком і 
страхувальником – сільськогосподарським 
товаровиробником щодо майнових інтересів 
страхувальника, пов’язаних зі страховими 
ризиками щодо предмета страхування що 
дозволяють отримати державну підтримку. 
Конкретний перелік страхових ризиків за 
кожним окремим договором страхування 
визнаються страхувальником та страховиком. 
Кожний з ризиків вважається застрахованим, 
якщо це прямо зазначено у договорі 
страхування.»
-78- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

Абзац сьомий підпункт 4 пункту 2 розділу 
ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо внесення змін до частини першої статті 
1 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції: 

«договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою (далі - договір страхування) – 
договір, який передбачає страхову виплату 
сільськогосподарському товаровиробнику у 
разі настання страхового випадку, а саме 
втрати, пошкодження застрахованих посівів 
(посадок), загибелі (недобору, 
недоотримання) застрахованого урожаю, 
загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
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застрахованих сільськогосподарських тварин, 
риб, водних біоресурсів, сімей бджіл у 
вуликах, включаючи їх продуктивності, що 
належать сільськогосподарському 
товаровиробникові на праві власності або на 
іншій законній підставі, а також ризику 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі - очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності та за яким в 
порядку, встановленому цим Законом, може 
бути надано державну підтримку страхування 
сільськогосподарської продукції».
-79- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції:

 «індекс (індекси) - спеціальний оціночний 
нормативний показник (показники), що 
характеризує ймовірність впливу певного 
сільськогосподарського страхового ризику 
(ризиків) на настання страхового випадку в 
разі відхилення параметру (значень) індексу 
від обумовленого договором страхування 
граничного значення;»
-80- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

49

 після абзацу п’ятнадцятого доповнити 
двома абзацами такого змісту: 

«доповнити новим абзацом такого змісту: 
«індекс (індекси) - спеціальний оціночний 
нормативний показник (показники), що 
характеризує ймовірність впливу певного 
сільськогосподарського страхового ризику 
(ризиків) на настання страхового випадку в 
разі відхилення параметру (значень) індексу 
від обумовленого договором страхування 
граничного значення».

3) індекс (індекси) - спеціальний 
оціночний нормативний показник 
(показники), що характеризує 
(характеризують) імовірність впливу 
певного сільськогосподарського 
страхового ризику (страхових ризиків) на 
настання страхового випадку в разі 
відхилення параметра (значень) індексу від 
обумовленого договором страхування 
граничного значення;
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-81- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо внесення 
змін до частини першої статті 1 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») після абзацу сьомого 
доповнити новими абзацами такого змісту: 

«доповнити новим абзацом такого змісту: 
«індекс (індекси) - спеціальний оціночний 
нормативний показник (показники), що 
характеризує ймовірність впливу певного 
страхового сільськогосподарського ризику 
(ризиків) на настання страхового випадку в 
разі відхилення параметру (значень) індексу 
від обумовленого договором страхування 
граничного значення».
-82- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано

Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо внесення 
змін до частини першої статті 1 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») після абзацу сьомого 
доповнити новими абзацами такого змісту: 

«доповнити новим абзацом такого змісту: 
«індекс (індекси) - спеціальний оціночний 

нормативний показник (показники), що 
характеризує ймовірність впливу певного 
страхового сільськогосподарського ризику 
(ризиків) на настання страхового випадку в 
разі відхилення параметру (значень) індексу 
від обумовленого договором страхування 
граничного значення».
-83- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано

Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо внесення 
змін до частини першої статті 1 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
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підтримкою») після абзацу сьомого 
доповнити новий абзац такого змісту: 

«індекс (індекси) - спеціальний оціночний 
нормативний показник (показники), що 
характеризує ймовірність впливу певного 
страхового сільськогосподарського ризику 
(ризиків) на настання страхового випадку в 
разі відхилення параметру (значень) індексу 
від обумовленого договором страхування 
граничного значення».
-84- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено50 абзаци п’ятий — сьомий виключити;

 Абзац восьмий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту викласти в такій 
редакції: 

 «абзаци шостий та сьомий виключити;». 
-85- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«в абзаці восьмому слова 
“сільськогосподарський страховий ризик 
(страховий ризик) — ризик” замінити словами 
“сільськогосподарський страховий ризик 
(страховий ризик) — обставини (певні події), 
які мають ознаки імовірності та випадковості 
настання і можуть стати причиною”, слова 
«птиці, кролів, хутрових звірів, 
бджолосімей, водних біоресурсів і 
тваринницької продукції,» виключити, а 
слова “внаслідок настання страхової події, яка 
передбачена договором страхування” — 
словами “а також причиною недоотримання 
(втрат) сільськогосподарським 
товаровиробником майбутньої користі — 
очікуваного прибутку (доходу) від реалізації 
своєї вирощеної, відгодованої, виловленої, 
зібраної, виготовленої первинної (без 
вторинної обробки та переробки) 
сільськогосподарської продукції за період її 
окупності”;»

51 в абзаці восьмому слова 
“сільськогосподарський страховий ризик 
(страховий ризик) — ризик” замінити словами 
“сільськогосподарський страховий ризик 
(страховий ризик) — обставини (певні події), 
які мають ознаки імовірності та випадковості 
настання і можуть стати причиною”, а слова 
“внаслідок настання страхової події, яка 
передбачена договором страхування” — 
словами “а також ризик недоотримання 
(втрат) сільськогосподарським 
товаровиробником майбутньої користі — 
очікуваного прибутку (доходу) від реалізації 
своєї вирощеної, відгодованої, виловленої, 
зібраної, виготовленої первинної (без 
вторинної обробки та переробки) 
сільськогосподарської продукції за період її 
окупності”;

-86- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

4) сільськогосподарський страховий 
ризик (страховий ризик) — обставини 
(певні події), що мають ознаки імовірності 
та випадковості настання і можуть стати 
причиною загибелі (втрати, пошкодження) 
застрахованих посівів (посадок), загибелі 
(недобору, недоотримання) застрахованого 
врожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
застрахованих сільськогосподарських тварин, 
що належать сільськогосподарському 
товаровиробнику на праві власності або на 
іншій законній підставі, а також причиною 
недоотримання (втрати) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі — очікуваного 
прибутку (доходу) від реалізації вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої ним первинної (без вторинної 
обробки та переробки) 
сільськогосподарської продукції за період її 
окупності;
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у абзаці дев’ятому слова «а також ризик 
недоотримання» замінити словами «а також 
причиною недоотримання»
-87- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Відхилено

 В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ слова та розділові знаки «, а слова 
«внаслідок настання страхової події, яка 
передбачена договором страхування” — 
словами “а також ризик недоотримання 
(втрат) сільськогосподарським 
товаровиробником майбутньої користі — 
очікуваного прибутку (доходу) від реалізації 
своєї вирощеної, відгодованої, виловленої, 
зібраної, виготовленої первинної (без 
вторинної обробки та переробки) 
сільськогосподарської продукції за період її 
окупності»» виключити. 

 Обґрунтування: Ризик недоотримання 
(втрат) сільськогосподарським 
товаровиробником майбутньої користі - 
очікуваного прибутку (доходу) від реалізації 
своєї вирощеної, відгодованої, виловленої, 
зібраної, виготовленої первинної (без 
вторинної обробки та переробки) 
сільськогосподарської продукції за період її 
окупності не містить економічної 
доцільності, а також відсутня можливість 
потенційного розвитку цього виду 
страхування. 
-88- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини першої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») 

слова «а також ризик недоотримання 
(втрат) сільськогосподарським 
товаровиробником майбутньої користі — 
очікуваного прибутку (доходу) від реалізації 
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своєї вирощеної, відгодованої, виловленої, 
зібраної, виготовленої первинної (без 
вторинної обробки та переробки) 
сільськогосподарської продукції за період її 
окупності» замінити словами «а також 
відхилення параметру (значень) індексу від 
обумовленого договором страхування 
граничного значення та ризик недоотримання 
(втрат) сільськогосподарським 
товаровиробником майбутньої користі - 
очікуваного прибутку (доходу) від реалізації 
своєї вирощеної, відгодованої, виловленої, 
зібраної, виготовленої первинної (без 
вторинної обробки та переробки) 
сільськогосподарської продукції за період її 
окупності».
-89- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини першої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») слова «а також ризик 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі — очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності» замінити 
словами «а також відхилення параметру 
(значень) індексу від обумовленого 
договором страхування граничного значення 
та ризик недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі - очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
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обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності».
-90- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

В абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини першої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») слова «а також ризик 
недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі — очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності» замінити 
словами «а також відхилення параметру 
(значень) індексу від обумовленого 
договором страхування граничного значення 
та ризик недоотримання (втрат) 
сільськогосподарським товаровиробником 
майбутньої користі - очікуваного прибутку 
(доходу) від реалізації своєї вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності».
-91- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Відхилено52 абзаци дев’ятий і десятий виключити;

Абзац 9 частині 1 статті 1 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» викласти у наступній редакції: 

«сільськогосподарський товаровиробник – 
юридична особа незалежно від організаційно-
правової форми, яка займається 
виробництвом сільськогосподарської 
продукції та/або розведенням, вирощуванням 
та виловом водних біоресурсів у внутрішніх 
водоймах та її переробкою на власних чи 
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орендованих потужностях, у тому числі з 
власновиробленої сировини на давальницьких 
умовах, та здійснює операції з її постачання;»
-92- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано53 абзац одинадцятий викласти в такій 

редакції: Абзац п’ятнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«абзац чотирнадцятий викласти у такій 
редакції: 

"сільськогосподарські тварини - тварини, у 
тому числі риби, рептилії та амфібії, які 
вирощуються та/або утримуються людиною 
для виробництва харчових продуктів, 
побічних продуктів тваринного походження 
(шерсть, шкури, хутро), а також для інших 
сільськогосподарських цілей.»

5) сільськогосподарські тварини - 
тварини, у тому числі риби, рептилії та 
амфібії, що вирощуються та/або 
утримуються людиною для виробництва 
харчових продуктів, побічних продуктів 
тваринного походження (шерсть, шкура, 
хутро), а також для інших 
сільськогосподарських потреб;

-93- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац дванадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції:

 «стандартизований страховий продукт – 
визначені законодавством умови страхування, 
в тому числі форми документів та істотні 
умови договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, які не можуть змінюватися і є 
обов’язковими для виконання сторонами за 
таким договором; 

страховий продукт – визначені 
страховиком умови страхування, в тому числі 
форми документів та істотні умови договору 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, які є обов’язковими 
для виконання сторонами за таким 
договором;»
-94- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

54 “страховий продукт — визначені 
законодавством умови страхування 
конкретного виду сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою, які не 
можуть змінюватися і є обов’язковими під час 
укладання договорів страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою;”;

абзаци одинадцятий-дванадцятий замінити 
трьома абзацами такого змісту:

 «абзац одинадцятий замінити двома 
абзацами такого змісту: 

«стандартизований страховий продукт – 
визначені законодавством умови страхування, 

6) стандартизований страховий продукт 
– визначені законодавством порядок та 
умови страхування, у тому числі форми 
документів та істотні умови договору 
страхування, що не можуть змінюватися і є 
обов’язковими для виконання сторонами 
такого договору; 

 7) страховий продукт – визначені 
страховиком порядок та умови страхування, 
у тому числі форми документів та істотні 
умови договору страхування, що є 
обов’язковими для виконання сторонами 
такого договору; 

8) страхувальник - сільськогосподарський 
товаровиробник, який уклав із страховиком 
договір страхування.
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в тому числі форми документів та істотні 
умови договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, які не можуть змінюватися і є 
обов’язковими для виконання сторонами за 
таким договором;

 страховий продукт – визначені 
страховиком умови страхування, в тому числі 
форми документів та істотні умови договору 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, які є обов’язковими 
для виконання сторонами за таким 
договором;» 

У зв’язку із цим абзаци дванадцятий-
чотирнадцятий вважати абзацами 
тринадцятим-п’ятнадцятим»
-95- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Відхилено

 В абзаці дванадцятому підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ після слів «страховий продукт» 
додати слово «сільгоспризиків».

 Обґрунтування: термін «страховий 
продукт» є загальним для всіх видів 
страхування, а цей закон регулює відносини 
страхування тільки сільськогосподарської 
продукції.
-96- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

Абзац дванадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини першої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

 «страховий продукт – умови страхування, 
в тому числі форми документів та істотні 
умови договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, які є обов’язковими для 
виконання сторонами за таким договором».
-97- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково
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Абзац дванадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини першої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«страховий продукт – умови страхування, 
в тому числі форми документів та істотні 
умови договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, які є обов’язковими для 
виконання сторонами за таким договором».
-98- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

Абзац дванадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини першої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«страховий продукт – умови страхування, 
в тому числі форми документів та істотні 
умови договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, які є обов’язковими для 
виконання сторонами за таким договором».
-99- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано частково

Абзац тринадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроекту викласти в такій 
редакції:

 «доповнити новим абзацом восьмим 
такого змісту»:». 

У зв’язку з чим здійснити перенумерацію 
абзаців частини до якої вносяться зміни
-100- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано

55 абзац тринадцятий викласти в такій 
редакції:

Абзац тринадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту виключити.

56 “обставини непереборної сили — -101- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324) Відхилено
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обставини, що виникли внаслідок прийняття 
рішень нормативно-правового характеру, 
обов’язкових для суб’єктів аграрного ринку 
згідно із законодавством, або ті, що виникли 
внаслідок стихійного лиха, у тому числі 
пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, 
землетрусу, військових дій або суспільних 
збурень, що об’єктивно унеможливлюють 
виконання зобов’язань, передбачених 
умовами договору, включаючи втрату 
врожаю, доходу або його частини внаслідок 
несприятливих погодних умов, раптового 
припинення постачання води, тепла, 
електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не 
пов’язаного із несплатою їх вартості.”;

1. Абзац чотирнадцятий підпункту 4 
пункту 2 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" 
законопроекту (щодо внесення змін до абзацу 
тринадцятого статті 1 Закону України "Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою") викласти у такій редакції:

""Обставини непереборної сили - 
обставини, що виникли внаслідок прийняття 
рішень законодавчого або нормативно-
правового характеру, обов'язкових для 
суб'єктів аграрного ринку згідно із 
законодавством, або ті, що виникли внаслідок 
стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, 
посухи, заморозків, граду, землетрусу, 
військових дій або суспільних збурень, а 
також з інших обставин, які не могли бути 
керованими стороною договору (контракту), 
включаючи втрату врожаю або його частини 
внаслідок несприятливих погодних умов, 
раптового припинення поставки води, тепла, 
електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не 
пов'язаного з несплатою їх вартості.""

Обґрунтування:
Даною поправкою пропонується привести 

визначення поняття "обставини непереборної 
сили" в Законі України "Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою" у відповідність до 
визначення цього поняття в Законі України 
"Про державну підтримку сільського 
господарства України".

Врахування цієї поправки допоможе 
уникнути колізії різних Законів України з 
однієї сфери правового регулювання та не 
допустить виникнення правової 
невизначеності, до якої призведе прийняття в 
ІІ читанні редакції визначення поняття 
"обставини непереборної сили", прийнятої за 
основу.

Термін не 
вживається в тексті 
Закону



42

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

-102- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Відхилено

"обставини непереборної сили - обставини, 
що виникли внаслідок прийняття рішень 
законодавчого або нормативно-правового 
характеру, обов'язкових для суб'єктів 
аграрного ринку згідно із законодавством, або 
ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у 
тому числі пожежі, повені, посухи, 
заморозків, граду, землетрусу, військових дій 
або суспільних збурень, а також з інших 
обставин, які не могли бути керованими 
стороною договору (контракту), включаючи 
втрату врожаю або його частини внаслідок 
несприятливих погодних умов, раптового 
припинення поставки води, тепла, 
електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не 
пов'язаного з несплатою їх вартості.

Термін не 
вживається в тексті 
Закону

-103- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано

Абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту виключити.
-104- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

абзац тринадцятий законопроекту 
викласти в такій редакції:
-105- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

"обставини непереборної сили - обставини, 
що виникли внаслідок прийняття рішень 
законодавчого або нормативно-правового 
характеру, обов'язкових для суб'єктів 
аграрного ринку згідно із законодавством, або 
ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у 
тому числі пожежі, повені, посухи, 
заморозків, граду, землетрусу, військових дій 
або суспільних збурень, а також з інших 
обставин, які не могли бути керованими 
стороною договору (контракту), включаючи 
втрату врожаю або його частини внаслідок 
несприятливих погодних умов, раптового 
припинення поставки води, тепла, 

Термін не 
вживається в тексті 
Закону
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електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не 
пов'язаного з несплатою їх вартості."
-106- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано

Абзац п’ятнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«абзаци тринадцятий та чотирнадцятий 
виключити;»
-107- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Відхилено

57 абзац чотирнадцятий виключити;

Абзац 14 частини 1 статті 1 викласти у 
наступній редакції: 

«страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою – 
економічні відносини щодо страхового 
захисту майнових інтересів 
сільськогосподарських товаровиробників у 
разі настання певних подій (страхових 
випадків), визначених цим Законом, за 
рахунок грошових фондів, що формуються у 
страховика шляхом сплати страхувальником 
страхових платежів (премій), частина яких 
компенсується за рахунок державних 
субсидій, та доходів від розміщення коштів 
цих фондів, яке здійснюється відповідно до 
положень цього Закону і визначається 
наявністю та особливостями ризиків, носіями 
яких є сільськогосподарські рослини і 
тварини.»
-108- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано частково

Абзац шістнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроекту виключити.
-109- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

58 частину другу після слів “що встановлені 
в” доповнити словами “Податковому кодексі 
України та”;

Абзац шістнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини другої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.

2. Інші терміни в цьому Законі 
використовуються у значеннях, наведених в 
законах України "Про страхування" та "Про 
державну підтримку сільського 
господарства України";
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-110- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково

Абзац шістнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини другої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.
-111- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

Абзац шістнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо внесення змін до 
частини другої статті 1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.
-112- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано частково

 Абзац шістнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту викласти такій 
редакції:

 «частину другу викласти в такій редакції: 
 «2. Інші терміни використовуються в 

цьому Законі у значеннях, що встановлені в 
Податковому кодексі України, Законах 
України «Про страхування» та «Про державну 
підтримку сільського господарства України».
-113- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

Абзац шістнадцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«у частині другій слова «в Законі України 
«Про страхування» замінити словами «в 
Податковому кодексі України, законах 
України «Про страхування», «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» та «Про державну 
підтримку сільського господарства України»;
-114- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Відхилено59 у частині першій статті 2 слова “цим та 

іншими законами України” замінити словами 
“цим Законом”; Частину 1 статті 2 викласти у наступній 

редакції: 

2) частину першу статті 2 викласти в такій 
редакції: 

"1. Відносини у сфері страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
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«1. Відносини у сфері страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою регулюються Конституцією 
України, Цивільним кодексом України, 
Законом України «Про страхування», законом 
про Державний бюджет України на 
відповідний рік, цим та іншими законами 
України і нормативно-правовими актами, 
прийнятими відповідно до них.»

підтримкою регулюються Конституцією 
України, Цивільним кодексом України, 
Законом України "Про страхування", законом 
про Державний бюджет України на 
відповідний рік, цим Законом та нормативно-
правовими актами, прийнятими відповідно до 
зазначених актів";

60 у частині першій статті 3:

61 в абзаці другому слова “у разі загибелі 
(знищення, втрати), пошкодження 
застрахованого майна внаслідок 
несприятливих природно-кліматичних умов 
чи інших несприятливих подій, визначених у 
стандартних договорах страхування” 
виключити;

3) абзаци другий і п'ятий частини першої 
статті 3 викласти в такій редакції: 

"підтримка стабільності фінансового 
становища і кредитоспроможності 
сільськогосподарських товаровиробників";

62 в абзаці п’ятому слова “страхових подій” 
замінити словами “страхових випадків”;

 "забезпечення відшкодування збитку, 
завданого страхувальникам внаслідок 
настання страхових випадків, у розмірі, 
порядку та на умовах, визначених цим 
Законом";

63 у назві розділу ІІ слова “І ПРЕДМЕТ 
ДОГОВОРУ” виключити;

4) назву розділу ІІ викласти в такій 
редакції: 

"РОЗДІЛ ІІ
 СУБ’ЄКТИ СТРАХУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З 
ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ";

64 статтю 4 викласти в такій редакції: 5) статтю 4 викласти в такій редакції:

65 “Стаття 4. Суб’єкти страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою

"Стаття 4. Суб’єкти страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою

-115- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці двадцять четвертому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «Уповноважений 
орган, визначений статтею 2 Закону України 
“Про страхування” (далі — Уповноважений 
орган)» замінити словами «Національний 
банк України».

66 1. Суб’єктами відносин страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є страхувальники, страховики, 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну 
аграрну політику, та Уповноважений орган, 
визначений статтею 2 Закону України “Про 
страхування” (далі — Уповноважений орган). -116- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

1. Суб’єктами відносин страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є страхувальники, страховики, 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
аграрну політику, та Національний банк 
України.
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 Абзац двадцять четвертий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту викласти 
такій редакції:

 «1. Суб’єктами відносин страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є страхувальники та страховики. 
Державне регулювання у сфері страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою здійснюють центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
і реалізує державну аграрну політику, та 
Уповноважений орган, визначений статтею 2 
Закону України «Про страхування» (далі - 
Уповноважений орган).». 
-117- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці двадцять п’ятому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «Уповноваженого 
органу» замінити словами «Національного 
банку України».
-118- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

У абзаці двадцять п’ятому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту слова «та 
додатковим вимогам, встановленим 
нормативно-правовими актами 
Уповноваженого органу з урахуванням 
положень цього Закону» виключити.
-119- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

67 2. Страховиками у страхуванні 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою можуть бути страховики, які 
отримали ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції, які 
відповідають вимогам Закону України “Про 
страхування” та додатковим вимогам, 
встановленим нормативно-правовими актами 
Уповноваженого органу з урахуванням 
положень цього Закону.

Абзац двадцять п’ятий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
другої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції:

 «2. Страховиками у страхуванні 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою можуть бути страховики, які 
отримали ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції, які 
відповідають вимогам Закону України “Про 

2. Страховиками у страхуванні 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою можуть бути страховики, які 
отримали ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції і 
відповідають вимогам Закону України "Про 
страхування" та додатковим вимогам, 
встановленим нормативно-правовими актами 
Національного банку України з 
урахуванням положень цього Закону.
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страхування” та цього Закону, а також мають 
досвід здійснення страхування не менше, ніж 
п’яти років; мають позитивну історію 
страхових виплат (по строкам та сумам)».
-120- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

Абзац двадцять п’ятий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
другої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«2. Страховиками у страхуванні 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою можуть бути страховики, які 
отримали ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції, які 
відповідають вимогам Закону України “Про 
страхування” та цього Закону, а також мають 
досвід здійснення страхування не менше, ніж 
п’яти років; мають позитивну історію 
страхових виплат (по строкам та сумам)».
-121- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзац двадцять п’ятий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
другої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«2. Страховиками у страхуванні 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою можуть бути страховики, які 
отримали ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції, які 
відповідають вимогам Закону України “Про 
страхування” та цього Закону, а також мають 
досвід здійснення страхування не менше, ніж 
п’яти років; мають позитивну історію 
страхових виплат (по строкам та сумам)».
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-122- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзац двадцять п’ятий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
другої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«2. Страховиками у страхуванні 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою можуть бути страховики, які 
отримали ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції, які 
відповідають вимогам Закону України “Про 
страхування” та цього Закону, а також мають 
досвід здійснення страхування не менше, ніж 
п’яти років; мають позитивну історію 
страхових виплат (по строкам та сумам)»

68 3. Страховик зобов’язаний: 3. Страховик зобов’язаний:

-123- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці двадцять сьомому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «Уповноваженого 
органу» замінити словами «Національного 
банку України».
-124- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано редакційно

Абзац двадцять сьомий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«дотримуватися вимог, встановлених цим 
Законом, Законом України «Про 
страхування», та прийнятих на їх виконання 
нормативно-правових актів».
-125- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

69 дотримуватися вимог, встановлених цим 
Законом, та додаткових вимог, встановлених 
нормативно-правовими актами 
Уповноваженого органу, до страховиків, які 
здійснюють страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою;

У абзаці двадцять сьомому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту слова «та 
додаткових вимог, встановлених нормативно-
правовими актами Уповноваженого органу, 
до страховиків, які здійснюють страхування 

дотримуватися вимог, встановлених цим 
Законом, та додаткових вимог, встановлених 
нормативно-правовими актами 
Національного банку України, до 
страховиків, які здійснюють страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою;
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сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» виключити.
-126- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзац двадцять сьомий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
третьої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«дотримуватися вимог, встановлених 
Законом України “Про страхування” та цим 
Законом».
-127- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзац двадцять сьомий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
третьої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«дотримуватися вимог, встановлених 
Законом України “Про страхування” та цим 
Законом».
-128- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці двадцять восьмому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «Уповноваженого 
органу» замінити словами «Національного 
банку України».
-129- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено

Абзац двадцять восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
-130- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

70 протягом 30 днів з дати отримання вимоги 
центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну 
аграрну політику, повернути до державного 
бюджету частину страхових платежів 
(страхових премій) у межах суми, яка була 
відшкодована у вигляді державної підтримки 
за останні 12 місяців, що передують даті 
прийняття рішення Уповноваженим органом 
про застосування заходу впливу за порушення 
вимог законодавства про страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, — у разі невиконання такого 
рішення страховиком.

Абзац двадцять восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
третьої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 

у разі невиконання рішення Національного 
банку України про застосування заходу 
впливу за порушення вимог законодавства 
про страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою 
повернути протягом 30 днів з дня отримання 
вимоги центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну аграрну політику, до державного 
бюджету частину страхових платежів 
(страхових премій) у межах суми, 
відшкодованої у вигляді державної підтримки 
за останні 12 місяців, що передують даті 
прийняття такого рішення Національного 
банку України.
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сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.
-131- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзац двадцять восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
третьої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.
-132- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзац двадцять восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
третьої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.
-133- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці двадцять дев’ятому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ:

 слова «Уповноваженого органу» замінити 
словами «Національного банку України»;

слова «, зокрема, щодо:» виключити.
-134- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

абзаци двадцять дев’ятий – тридцять 
другий, які стосуються частини четвертої 
пропонованої законопроектом редакції статті 
4 Закону про особливості страхування, 
замінити одним абзацом такого змісту: 

«4. Право страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою мають страховики, які отримали 
ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції, 
дотримуються вимог законодавства та 
відповідають вимогам нормативно-правових 
актів Уповноваженого органу».

71 4. Право страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою мають страховики, які отримали 
ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції, 
дотримуються вимог законодавства та 
відповідають вимогам нормативно-правових 
актів Уповноваженого органу, зокрема, щодо:

-135- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано частково

4. Право здійснювати страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою мають страховики, які отримали 
ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції, 
дотримуються вимог законодавства та 
відповідають вимогам нормативно-правових 
актів Національного банку України.



51

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

 Абзац двадцять дев’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту викласти в 
такій редакції:

 «4. Право страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою мають страховики, які отримали 
ліцензію на здійснення страхування 
сільськогосподарської продукції і 
дотримуються вимог законодавства.». 
-136- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

Абзаци двадцять дев’ятий - тридцять 
другий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо нової редакції частини четвертої статті 
4 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») виключити.
-137- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково

Абзаци двадцять дев’ятий - тридцять 
другий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо нової редакції частини четвертої статті 
4 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») виключити.
-138- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

Абзаци двадцять дев’ятий - тридцять 
другий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо нової редакції частини четвертої статті 
4 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») виключити.
-139- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац тридцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ виключити.
-140- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано

72 досвіду врегулювання збитків та виплати 
страхових відшкодувань за договорами 
страхування сільськогосподарської продукції;

Абзац тридцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроєкту виключити.
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-141- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Враховано

виключити

-142- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

Виключити

-143- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац тридцятий перший підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ виключити.
-144- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано

Абзац тридцять перший підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.
-145- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

73 умов забезпечення платоспроможності 
таких страховиків; 

Виключити

-146- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац тридцять другий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ виключити.
-147- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано

Абзац тридцять другий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ законопроєкту виключити.
-148- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

74 кваліфікації та ділової репутації 
персоналу.

Виключити

-149- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено

В абзаці тридцять третьому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова 
«Уповноваженого органу» замінити словами 
«центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну 
аграрну політику».
-150- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

75 5. Страховики, які здійснюють 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, зобов’язані вести 
персоніфікований (індивідуальний) облік 
договорів страхування в порядку та 
відповідно до вимог, встановлених 
нормативно-правовими актами 
Уповноваженого органу.

Абзац тридцять третій підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
п’ятої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 

5. Страховики, які здійснюють 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, зобов’язані вести 
персоніфікований (індивідуальний) облік 
договорів страхування в порядку та 
відповідно до вимог, встановлених 
нормативно-правовими актами 
Національного банку України.
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сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«5. Страховики, які здійснюють 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, зобов’язані вести 
персоніфікований (індивідуальний) облік 
договорів страхування в порядку та 
відповідно до вимог, встановлених 
нормативно-правовими актами центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування і реалізує державну аграрну 
політику».
-151- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзац тридцять третій підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
п’ятої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«5. Страховики, які здійснюють 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, зобов’язані вести 
персоніфікований (індивідуальний) облік 
договорів страхування в порядку та 
відповідно до вимог, встановлених 
нормативно-правовими актами центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування і реалізує державну аграрну 
політику».
-152- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзац тридцять третій підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
п’ятої статті 4 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«5. Страховики, які здійснюють 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, зобов’язані вести 
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персоніфікований (індивідуальний) облік 
договорів страхування в порядку та 
відповідно до вимог, встановлених 
нормативно-правовими актами центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування і реалізує державну аграрну 
політику».
-153- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано76 6. Інформація про кожен укладений, 

продовжений або припинений договір 
страхування, а також про кожен випадок 
виплати страхового відшкодування надається 
страховиками центральному органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
і реалізує державну аграрну політику, в 
установленому ним порядку.

абзац тридцять четвертий, який стосується 
частини шостої пропонованої законопроектом 
редакції статті 4 Закону про особливості 
страхування, після слів «про кожен випадок 
виплати страхового відшкодування» 
доповнити словами «або відмови у виплаті 
страхового відшкодування».

6. Інформація про кожен укладений, 
продовжений або припинений договір 
страхування, кожен випадок виплати 
страхового відшкодування або відмови у 
виплаті страхового відшкодування 
подається страховиками до центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну аграрну 
політику, в установленому ним порядку.

-154- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Відхилено77 7. Страхувальниками можуть бути 
сільськогосподарські товаровиробники.”; Частину 7 статті 4 викласти у наступній 

редакції: 
«Страхувальниками у страхуванні 

сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є сільськогосподарські 
товаровиробники, які уклали зі страховиками 
договори страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою 
відповідно до вимог цього Закону.»

7. Страхувальниками можуть бути 
сільськогосподарські товаровиробники";

-155- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено78 статтю 5 виключити;

Абзац тридцять шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо статті 5 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту:

 «статтю 5 викласти в такій редакції: 
«Стаття 5. Страховий продукт 
1. Страховий продукт може будити 

стандартизованим та власним. 
Стандартизований страховий продукт 
розробляється і затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 

6) статтю 5 виключити;
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формування та реалізацію державної аграрної 
політики, а власний страховий продукт – 
страховиком. 

2. Страховий продукт повинен включати: 
1) умови страхування відповідної 

сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

2) порядок укладання договору 
страхування для відповідного виду 
сільськогосподарської продукції; 

3) істотні умови договорів страхування, у 
тому числі перелік та визначення страхових 
сільськогосподарських ризиків, передбачених 
конкретним договором страхування; строк дії 
договору страхування; страхові тарифи для 
розрахунку розмірів страхового платежу; 
порядок дій страховика та страхувальника до 
та після укладення договору страхування; 
порядок визначення вартості, страхової суми 
та страхового платежу, а також інші умови, 
визначені цим Законом як обов’язкові; 

4) форми документів або рекомендацій 
щодо укладення та виконання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою і врегулювання 
страхових випадків за ними. 

3. Страховий продукт може містити також 
іншу інформацію, необхідну для страхування 
відповідної сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою». 
-156- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзац тридцять шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо статті 5 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту: 

«статтю 5 викласти в такій редакції:
 «Стаття 5. Страховий продукт 
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 1. Страховий продукт може будити 
стандартизованим та власним. 
Стандартизований страховий продукт 
розробляється і затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної аграрної 
політики, а власний страховий продукт – 
страховиком. 

2. Страховий продукт повинен включати: 
1) умови страхування відповідної 

сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

2) порядок укладання договору 
страхування для відповідного виду 
сільськогосподарської продукції; 

3) істотні умови договорів страхування, у 
тому числі перелік та визначення страхових 
сільськогосподарських ризиків, передбачених 
конкретним договором страхування; строк дії 
договору страхування; страхові тарифи для 
розрахунку розмірів страхового платежу; 
порядок дій страховика та страхувальника до 
та після укладення договору страхування; 
порядок визначення вартості, страхової суми 
та страхового платежу, а також інші умови, 
визначені цим Законом як обов’язкові; 

4) форми документів або рекомендацій 
щодо укладення та виконання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою і врегулювання 
страхових випадків за ними. 3. Страховий 
продукт може містити також іншу 
інформацію, необхідну для страхування 
відповідної сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою».
-157- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзац тридцять шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо статті 5 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
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підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту: «статтю 5 викласти в такій редакції: 

«Стаття 5. Страховий продукт 
 1. Страховий продукт може будити 

стандартизованим та власним. 
Стандартизований страховий продукт 
розробляється і затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної аграрної 
політики, а власний страховий продукт – 
страховиком. 

2. Страховий продукт повинен включати: 
1) умови страхування відповідної 

сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

2) порядок укладання договору 
страхування для відповідного виду 
сільськогосподарської продукції; 

3) істотні умови договорів страхування, у 
тому числі перелік та визначення страхових 
сільськогосподарських ризиків, передбачених 
конкретним договором страхування; строк дії 
договору страхування; страхові тарифи для 
розрахунку розмірів страхового платежу; 
порядок дій страховика та страхувальника до 
та після укладення договору страхування; 
порядок визначення вартості, страхової суми 
та страхового платежу, а також інші умови, 
визначені цим Законом як обов’язкові; 

4) форми документів або рекомендацій 
щодо укладення та виконання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою і врегулювання 
страхових випадків за ними. 

3. Страховий продукт може містити також 
іншу інформацію, необхідну для страхування 
відповідної сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою».

79 статтю 6 викласти в такій редакції: 7) статті 6 - 12 викласти в такій редакції:

80 “Стаття 6. Страховий випадок "Стаття 6. Страховий випадок



58

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

-158- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

Абзац тридцять дев’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 6 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

 «1. Страховим випадком є настання події, 
передбаченої договором страхування, та 
положеннями цього Закону, в тому числі у 
разі відхилення параметру (значень) індексу 
(індексів) від обумовленого договором 
страхування».

відхилення 
параметру (значень) 
індексу (індексів) від 
обумовленого 
договором страхування 
передбачено у частині 
другій цієї статті

-159- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково

Абзац тридцять дев’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 6 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«1. Страховим випадком є настання події, 
передбаченої договором страхування, та 
положеннями цього Закону, в тому числі у 
разі відхилення параметру (значень) індексу 
(індексів) від обумовленого договором 
страхування».

відхилення 
параметру (значень) 
індексу (індексів) від 
обумовленого 
договором страхування 
передбачено у частині 
другій цієї статті

-160- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

81 1. Страховим випадком є настання події, 
передбаченої договором страхування, з 
урахуванням положень цього Закону.

Абзац тридцять дев’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 6 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«1. Страховим випадком є настання події, 
передбаченої договором страхування, та 
положеннями цього Закону, в тому числі у 
разі відхилення параметру (значень) індексу 

відхилення 
параметру (значень) 
індексу (індексів) від 
обумовленого 
договором страхування 
передбачено у частині 
другій цієї статті

1. Страховим випадком є настання події, 
передбаченої договором страхування та цим 
Законом.
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(індексів) від обумовленого договором 
страхування».
-161- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Відхилено

1. Страховим випадком є настання події, 
передбаченої договором страхування, з 
урахуванням положень чинного 
законодавства.
-162- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці сороковому підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ слова «крадіжки та протиправні дії 
третіх осіб;» виключити.
-163- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

у абзацах сороковому та сорок першому, 
які стосуються частин другої та третьої 
пропонованої законопроектом редакції статті 
6 Закону про особливості страхування, слова 
«крадіжки та протиправні дії третіх осіб» 
виключити.
-164- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Враховано частково

82 2. При страхуванні сільськогосподарських 
культур і багаторічних насаджень до події, 
зазначеної в частині першій цієї статті, 
належать: загибель (втрата, пошкодження) 
застрахованих посівів (посадок), загибель 
(недобір, недоотримання) застрахованого 
урожаю, продукції бджільництва; крадіжки та 
протиправні дії третіх осіб; відхилення від 
значення показників (індексів), визначених 
страховиком і страхувальником у договорі 
страхування, інші події, передбачені 
договором страхування.

В абзаці сороковому підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ слова та розділові знаки «; крадіжки 
та протиправні дії третіх осіб; відхилення від 
значення показників (індексів), визначених 
страховиком і страхувальником у договорі 
страхування, інші події, передбачені 
договором страхування» виключити. 

Обґрунтування: відсутня правова 
визначеність таких подій, та такі події не є 
специфічними для сільськогосподарського 
виробництва та не можуть бути включені до 
ризиків, при страхуванні яких 60% страхового 
платежу відшкодовується з державного 
бюджету. 

2. При страхуванні сільськогосподарських 
культур і багаторічних насаджень до події, 
зазначеної в частині першій цієї статті, 
належать загибель (втрата, пошкодження) 
застрахованих посівів (посадок), загибель 
(недобір, недоотримання) застрахованого 
врожаю, продукції бджільництва, відхилення 
від значення показників (індексів), 
визначених страховиком і страхувальником у 
договорі страхування, інші події, передбачені 
договором страхування.

-165- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано83 3. При страхуванні сільськогосподарських 
тварин до події, зазначеної в частині першій 
цієї статті, належать: загибель (втрата, 
вимушений забій, травматичне пошкодження 
або захворювання) застрахованих 

В абзаці сорок першому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «, птиці, кролів, 
хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурсів і тваринницької продукції; 

3. При страхуванні сільськогосподарських 
тварин до події, зазначеної в частині першій 
цієї статті, належать загибель (втрата, 
вимушений забій, травматичне пошкодження 
або захворювання) застрахованих 



60

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, 
хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурсів і тваринницької продукції; 
крадіжки та протиправні дії третіх осіб; інші 
події, передбачені договором страхування.”;

крадіжки та протиправні дії третіх осіб» 
виключити.

сільськогосподарських тварин, інші події, 
передбачені договором страхування.

84 у статті 7:

-166- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково85 у частині першій слова “випадок 
заподіяння збитку внаслідок настання подій 
(страхових ризиків)” замінити словом 
“умовах”, а слово “стандартним” виключити;

Абзац сорок третій підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«назву статті після слова «страхування» 
доповнити словами «посівів та»; 

частину першу викласти у такій редакції:
 1. Страхування посівів та урожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень здійснюється на умовах, 
передбачених стандартизованим страховим 
продуктом та/або страховим продуктом. 

До сільськогосподарських страхових 
ризиків при страхуванні 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень відносяться: 

а) сильні морози, заморозки, вимерзання, 
льодяна кірка; 

б) сильний вітер (включаючи ураганний 
вітер, шквал смерч), пилова буря, град; 

в) сильні дощі і зливи, тривалі дощі, повінь 
(паводок); 

г) сильна спека, засуха (посуха), суховій, 
комплекс посушливих умов; 

ґ) випрівання, вимокання, випирання, 
випадіння; 

д) епітофітотійний розвиток хвороб, 
розмноження шкідників рослин та хвороб, що 
стали наслідком несприятливих подій, 
визначених у пунктах «а»-«ґ»; 

е) крадіжки та протиправні дії третіх осіб; 
є) коливання значення індексу (індексів), 

визначеного страховиком і страхувальником у 
договорі страхування сільськогосподарської 
продукції із державною підтримкою; 

Стаття 7. Страхування посівів та врожаю 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень

1. Страхування посівів та врожаю 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень здійснюється на умовах, 
передбачених стандартизованим страховим 
продуктом та/або страховим продуктом.

До сільськогосподарських страхових 
ризиків при страхуванні 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень належать: 

 1) сильні морози, заморозки, вимерзання, 
льодяна кірка; 

 2) сильний вітер (у тому числі ураганний 
вітер, шквал, смерч), пилова буря, град, удар 
блискавки та пожежі, спричинені 
блискавкою; 

 3) сильні дощі і зливи, тривалі дощі, 
повінь (паводок); 

 4) сильна спека, засуха (посуха), суховій, 
комплекс посушливих умов; 

 5) випрівання, вимокання, випирання, 
випадіння; 

6) сель, лавина, земельний зсув; 
7) землетрус; 
 8) епіфітотія, осередок масового 

розмноження шкідливого організму, 
спалах масового розмноження шкідника 
рослин, вторинні хвороби рослин; 

 9) крадіжки та протиправні дії третіх осіб; 
 10) відхилення параметра (значень) 

індексу (індексів), визначеного 
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ж) інші події, передбачені договором 
страхування.»
-167- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано частково

абзац сорок третій, який стосується 
частини першої статті 7 Закону про 
особливості страхування, замінити абзацами 
такого змісту: 

«назву статті викласти в такій редакції: 
«Стаття 7. Страхування посівів та урожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень»; 

частину першу викласти в такій редакції: 
«1. Страхування посівів та урожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень здійснюється на умовах, 
передбачених стандартизованим страховим 
продуктом та/або страховим продуктом. 

До сільськогосподарських страхових 
ризиків при страхуванні 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень відносяться: 

а) вимерзання, ожеледь, заморозок, кірка 
льоду; 

 б) град, буря, ураган, шквал, удар 
блискавки та пожежі, спричинені нею; в) 
зливи та повені, затяжні дощі; 

 г) сель, лавина, земельний зсув; 
 ґ) посуха чи зневоднення, суховії; 
 д) землетрус; 
 е) епіфітотія; осередок масового 

розмноження шкідливого організму; спалах 
масового розмноження шкідника рослин; 
вторинні хвороби рослин;

 є) крадіжки та протиправні дії третіх осіб; 
ж) коливання значення індексу (індексів), 

визначеного страховиком і страхувальником у 
договорі страхування сільськогосподарської 
продукції із державною підтримкою; 

з) інші події, передбачені договором 
страхування».

страховиком і страхувальником у договорі 
страхування; 

 11) інші події, передбачені договором 
страхування. 
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86 у частині другій слова “страхова” і “, 
встановлену для цілей страхування 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну 
аграрну політику” виключити;

2. При страхуванні врожаю 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень вартість врожаю розраховується 
шляхом множення площі посіву 
сільськогосподарських культур і посадок 
багаторічних насаджень на середню 
врожайність за останні п’ять років, що 
передують року страхування, та множення на 
ціну одиниці вирощеної продукції.

-168- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано87 у другому реченні частини третьої слово 
“страхової” виключити; Абзац сорок п’ятий підпункту 4 пункту 2 

розділу ІІ викласти у такій редакції: 
«у другому реченні частини третьої слово 

«центнерах» замінити словами «центнерах 
(тоннах)», слова “страхової вартості” – 
«вартості урожаю»;»

3. Середня врожайність розраховується за 
даними про фактичний збір вирощеної 
продукції з одного гектара у центнерах 
(тонах) за останні п’ять років, що надаються 
сільськогосподарським товаровиробником. У 
разі якщо сільськогосподарський 
товаровиробник здійснює свою діяльність 
менше п’яти років, середня врожайність для 
розрахунку вартості врожаю визначається 
відповідно до середніх даних по району, в 
якому розташовані посіви 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень, що підлягають страхуванню.

-169- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

Абзац сорок шостий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції:

 «частину четверту викласти у такій 
редакції: 

«4. При страхуванні посівів 
сільськогосподарських культур планові 
витрати визначаються як усереднені планові 
витрати на вирощування 1 гектару конкретної 
сільськогосподарської культури від 
підготовки ґрунту під посів до відновлення 
весняної вегетації, помножені на застраховану 
площу посівів. Балансова вартість 
багаторічних насаджень визначається на 
підставі даних бухгалтерського обліку.»
-170- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Відхилено

88 частину четверту виключити;

Абзац сорок шостий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ виключити.

4. При страхуванні посівів 
сільськогосподарських культур витрати 
розраховуються шляхом множення 
усереднених планових витрат на 
вирощування 1 гектара конкретної 
сільськогосподарської культури (від 
підготовки ґрунту під посів до відновлення 
весняної вегетації) на застраховану площу 
посівів. Балансова вартість багаторічних 
насаджень визначається на підставі даних 
бухгалтерського обліку.
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 Обґрунтування: розрахунок ціни одиниці 
вирощеної продукції є ключовою складовою 
для надання компенсації з Державного 
бюджету для уникнення зловживань.

89 у статті 8:

-171- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

Абзац сорок восьмий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«у назві статті слова «, птиці, кролів, 
хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурсів і тваринницької продукції» 
виключити; 

частину першу викласти у такій редакції: 
1. Страхування сільськогосподарських 

тварин здійснюється на умовах, передбачених 
стандартизованим страховим продуктом 
та/або страховим продуктом. 

До сільськогосподарських страхових 
ризиків при страхуванні 
сільськогосподарських тварин відносяться: 

а) інфекційні хвороби, пожежі, стихійне 
лихо; 

б) нещасний випадок; 
в) вимушений забій (знищення) згідно 

законодавства у зв'язку із заходами боротьби з 
інфекційними хворобами; 

г) неможливість використання тварин за 
призначенням (для племінних тварин); 

ґ) крадіжки та протиправні дії третіх осіб; 
д) інші події, передбачені договором 

страхування.»
-172- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано частково

90 у частині першій слова “випадок 
заподіяння збитку внаслідок настання подій 
(страхових ризиків)” замінити словом 
“умовах”, а слово “стандартним” виключити;

абзац сорок восьмий, який стосується 
частини першої статті 8 Закону про 
особливості страхування, замінити абзацами 
такого змісту: 

«частину першу викласти в такій редакції: 
«1. Страхування сільськогосподарських 

тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, 
бджолосімей, водних біоресурсів і 

Стаття 8. Страхування 
сільськогосподарських тварин

1. Страхування сільськогосподарських 
тварин здійснюється на умовах, передбачених 
стандартизованим страховим продуктом 
та/або страховим продуктом. 

 До сільськогосподарських страхових 
ризиків при страхуванні 
сільськогосподарських тварин належать: 

 1) інфекційні хвороби, пожежі, стихійне 
лихо; 

 2) нещасний випадок; 
 3) вимушений забій (стемпінг-аут) 

згідно з законодавством у зв’язку з 
проведенням заходів з боротьби з 
інфекційними хворобами тварин;

 4) неможливість використання тварин за 
призначенням (для племінних тварин); 

 5) крадіжки та протиправні дії третіх осіб; 
 6) інші події, передбачені договором 

страхування.
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тваринницької продукції здійснюється на 
умовах, передбачених стандартизованим 
та/або страховим продуктом. 

До сільськогосподарських страхових 
ризиків при страхуванні 
сільськогосподарських тварин відносяться: 

 а) інфекційні хвороби, пожежі, стихійне 
лихо; 

 б) нещасний випадок; 
 в) вимушений забій (знищення) згідно 

законодавства у зв'язку із заходами боротьби з 
інфекційними хворобами; 

 г) неможливість використання тварин за 
призначенням (для племінних тварин); 

д) крадіжки та протиправні дії третіх осіб; 
є) інші події, передбачені договором 

страхування».
-173- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац сорок дев’ятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції:

 «частину другу викласти у такій редакції: 
«2. Вартість сільськогосподарських тварин 

визначається, виходячи з ціни одиниці 
продукції.»
-174- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

91 у першому реченні частини другої слова 
“Страхова вартість” замінити словом 
“Вартість”;

абзац сорок дев’ятий, який стосується 
частини другої статті 8 Закону про 
особливості страхування, замінити двома 
абзацами такого змісту: 

«частину другу викласти в такій редакції: 
«2. Вартість сільськогосподарських тварин 

визначається, виходячи з ціни одиниці 
продукції».

2. Вартість сільськогосподарських тварин 
визначається виходячи з ціни одиниці 
продукції.

3. Сільськогосподарські тварини можуть 
прийматися на страхування за описом або без 
опису - за загальною кількістю голів у групах.

92 у частині четвертій слово “страхова” в усіх 
відмінках виключити;

4. При страхуванні сільськогосподарських 
тварин за описом загальна вартість тварин 
визначається шляхом складання вартості всіх 
застрахованих сільськогосподарських тварин. 
При страхуванні сільськогосподарських 
тварин без опису загальна вартість тварин 
визначається шляхом складання вартості 
тварин у кожній групі. При цьому вартість 
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тварин у групі визначається шляхом 
множення середньої вартості однієї тварини у 
групі на загальну кількість голів у групі.

93 у статті 9: Стаття 9. Визначення страхової суми

-175- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано94 у частині першій слова “на підставі 
страхової вартості майбутнього урожаю і 
рівня страхового покриття” замінити словами 
“в межах вартості майбутнього урожаю”;

Абзац п’ятдесят другий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«у частині першій: 
слова “на підставі страхової вартості 

майбутнього урожаю і рівня страхового 
покриття” замінити словами “в межах 
вартості майбутнього урожаю”; 

доповнити частину новим абзацом такого 
змісту: 

«Страхова сума при страхуванні посівів 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень встановлюється у договорі 
страхування в межах планових витрат на 
вирощування застрахованої культури або в 
межах балансової вартості багаторічних 
насаджень.»

1. Страхова сума при страхуванні врожаю 
сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень встановлюється у договорі 
страхування в межах вартості майбутнього 
врожаю. 

Страхова сума при страхуванні посівів 
сільськогосподарських культур і 
багаторічних насаджень встановлюється у 
договорі страхування в межах планових 
витрат на вирощування застрахованої 
культури або в межах балансової вартості 
багаторічних насаджень.

-176- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано95 у частині другій слова “на підставі їх 
страхової вартості” замінити словами “в 
межах їх вартості”; Абзац п’ятдесят третій підпункту 4 пункту 

2 розділу ІІ доповнити словами «, а слова «, 
птиці, риби, водних біоресурси, сімей бджіл у 
вуликах, включаючи їх продуктивність,» 
виключити».

2. Страхова сума при страхуванні 
сільськогосподарських тварин 
встановлюється у договорі страхування в 
межах їх вартості.

96 у статті 10: Стаття 10. Визначення страхового платежу 
(страхової премії) за договорами страхування 
та порядок його сплати

-177- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац п’ятдесят п’ятий підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ доповнити словами «, а слова «між 
страхувальником і страховиком» виключити».
-178- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

97 у частині першій слова 
“сільськогосподарського майна” замінити 
словами “сільськогосподарської продукції”;

абзац п’ятдесят п’ятий, який стосується 
частини першої статті 10 Закону про 
особливості страхування, викласти в такій 
редакції: 

1. Страховий платіж (страхова премія) 
встановлюється у договорі страхування як 
добуток страхової суми і страхового тарифу, 
визначеного для кожного виду 
сільськогосподарської продукції з 
дотриманням положень цього Закону.
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«у частині першій слова «між 
страхувальником і страховиком» виключити, 
а слова “сільськогосподарського майна” 
замінити словами “сільськогосподарської 
продукції”;
-179- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

Абзац п’ятдесят шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини другої 
статті 10 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») замінити двома 
абзацами такого змісту: 

«частину другу викласти в такій редакції: 
«2. Граничні розміри, структура, порядок 
застосування страхових тарифів за видами 
сільськогосподарської продукції, що підлягає 
страхуванню, та за регіонами України 
встановлюються Кабінетом Міністрів 
України».
-180- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано

В абзаці п’ятдесят шостому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроекту слова 
«центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну 
аграрну політику, за погодженням із 
Уповноваженим органом» замінити словами 
«Кабінетом Міністрів України».
-181- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано

98 у частині другій слова “за видами майна” 
замінити словами “за видами 
сільськогосподарської продукції”, а слова 
“центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну 
аграрну політику, на підставі актуарних 
розрахунків спільно з Аграрним страховим 
пулом (далі — Пул)” — словами 
“центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування і реалізує державну 
аграрну політику, за погодженням із 
Уповноваженим органом”;

Абзац п’ятдесят шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини другої 
статті 10 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») замінити двома 
абзацами такого змісту: 

«частину другу викласти в такій редакції: 
«2. Граничні розміри, структура, порядок 

застосування страхових тарифів за видами 
сільськогосподарської продукції, що підлягає 

2. Граничні розміри, структура, порядок 
застосування страхових тарифів за видами 
сільськогосподарської продукції, що 
підлягає страхуванню, та за регіонами 
України встановлюються Кабінетом 
Міністрів України.
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страхуванню, та за регіонами України 
встановлюються Кабінетом Міністрів 
України».
-182- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано

Абзац п’ятдесят шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини другої 
статті 10 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») замінити двома 
абзацами такого змісту: 

«частину другу викласти в такій редакції: 
«2. Граничні розміри, структура, порядок 

застосування страхових тарифів за видами 
сільськогосподарської продукції, що підлягає 
страхуванню, та за регіонами України 
встановлюються Кабінетом Міністрів 
України».

99 у статті 11: Стаття 11. Визначення збитку у разі 
настання страхового випадку при страхуванні 
врожаю

100 у частині першій:  
-183- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано101 перше речення після слів “внаслідок 

настання страхового випадку” доповнити 
словами “та/або у зв’язку із відхиленням від 
значення показників (індексів), визначених 
страховиком і страхувальником у договорі 
страхування сільськогосподарської 
продукції.”;

абзаци п’ятдесят восьмий-шістдесятий, які 
стосуються частини першої статті 11 Закону 
про особливості страхування, викласти в такій 
редакції: 

«частину першу викласти в такій редакції: 
1. При страхуванні урожаю 

сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень збитком є втрати страхувальника 
від недобору (недоотримання) урожаю в 
результаті повної або часткової загибелі 
(втрати, пошкодження) посівів (посадок) 
та/або урожаю внаслідок настання страхового 
випадку. 

Недобір (недоотримання) урожаю 
визначається як різниця між врожайністю, 
вказаною в договорі страхування, і фактично 
отриманою врожайністю або як відхилення 

1. При страхуванні врожаю 
сільськогосподарських культур і 
багаторічних насаджень збитком є втрати 
страхувальника від недобору 
(недоотримання) врожаю внаслідок повної 
або часткової загибелі (втрати, 
пошкодження) посівів (посадок) та/або 
врожаю внаслідок настання страхового 
випадку.
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від значення показників (індексів), 
визначених страховиком і страхувальником у 
договорі страхування сільськогосподарської 
продукції».
-184- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано102 у другому реченні слово “страховою” 

виключити; Абзаци п’ятдесят восьмий – шістдесятий 
підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ викласти у 
такій редакції: 

«друге речення частини першої викласти у 
такій редакції: 

«Недобір (недоотримання) урожаю 
визначається як різниця між врожайністю, 
вказаною в договорі страхування, і фактично 
отриманою врожайністю або визначається як 
відхилення від значення показників (індексів), 
визначених страховиком і страхувальником у 
договорі страхування сільськогосподарської 
продукції.»

Недобір (недоотримання) врожаю 
визначається як різниця між врожайністю, 
зазначеною в договорі страхування, і 
фактично отриманою врожайністю або як 
відхилення від значення показників 
(індексів), визначених страховиком і 
страхувальником у договорі страхування.

-185- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано103 перше речення частини другої після слів 
“Обсяг отриманого урожаю” доповнити 
словами “, досягнутого/отриманого 
результату”;

Абзац шістдесят перший підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«частину другу викласти у такій редакції: 
«2. Обсяг отриманого урожаю 

визначається за документами зберігання 
урожаю та/або його реалізації. Обсяг 
отриманого урожаю може бути визначений на 
підставі оцінки, здійсненої на полі 
страхувальником і страховиком перед 
збиранням урожаю (біологічна врожайність) 
на вимогу будь-якої із сторін договору 
страхування. У разі залучення до оцінки 
третьої сторони оплата здійснюється 
стороною, яка вимагала оцінки.»;

частину третю викласти у такій редакції:
 «3. У разі пересівання або підсіву, 

здійснених за попереднім погодженням із 
страховиком, витрати на ці роботи 
включаються в розрахунок збитку за цим 
договором страхування. Страховик 
зобов’язаний відповідно до умов договору 
страхування компенсувати витрати на 

2. Обсяг отриманого врожаю 
визначається відповідно до документів 
зберігання врожаю та/або його реалізації. 
Обсяг отриманого врожаю може бути 
визначений на підставі оцінки, проведеної 
на полі страхувальником і страховиком 
перед збиранням врожаю (біологічна 
врожайність) на вимогу будь-якої із сторін 
договору страхування. У разі залучення до 
оцінки третьої сторони оплата 
здійснюється стороною, яка вимагала 
проведення оцінки. 

3. У разі пересівання або підсіву, 
здійснених за попереднім погодженням із 
страховиком, витрати на такі роботи 
включаються до розрахунку збитку за 
відповідним договором страхування. 
Страховик зобов’язаний відповідно до умов 
договору страхування компенсувати 
витрати на пересівання або підсів, але не 
більше розміру страхової суми, визначеної 
договором страхування, за вирахуванням 
виплат страхового відшкодування, 
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пересівання або підсів, але не більше розміру 
страхової суми, визначеної договором 
страхування, за вирахуванням виплат 
страхового відшкодування, здійснених 
страховиком за таким договором.»
-186- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

абзац шістдесят перший, який стосується 
змін до частини другої статті 11 Закону про 
особливості страхування, замінити трьома 
абзацами такого змісту:

 «частини другу та третю викласти в такій 
редакції: 

«2. Обсяг отриманого урожаю 
визначається за документами зберігання 
урожаю та/або його реалізації. Обсяг 
отриманого урожаю може бути визначений на 
підставі оцінки, здійсненої на полі 
страхувальником і страховиком перед 
збиранням урожаю (біологічна врожайність) 
на вимогу будь-якої із сторін договору 
страхування. У разі залучення до оцінки 
третьої сторони оплата здійснюється 
стороною, яка вимагала оцінки. 

3. У разі пересівання або підсіву, 
здійснених за попереднім погодженням із 
страховиком, витрати на ці роботи 
включаються в розрахунок збитку за цим 
договором страхування. Страховик 
зобов’язаний відповідно до умов договору 
страхування виплатити страхове 
відшкодування в обсязі витрат на пересівання 
або підсів, але не більше розміру страхової 
суми, визначеної договором страхування, за 
вирахуванням виплат страхового 
відшкодування, здійснених страховиком за 
таким договором».

здійснених страховиком за таким 
договором.

4. Розрахунок збитку проводиться 
страховиком на підставі заяви страхувальника 
про виплату страхового відшкодування 
відповідно до умов договору страхування і 
зазначається страховиком у страховому акті. 
У разі розбіжностей при визначенні причин і 
розміру збитку страхувальник і страховик 
мають право провести незалежну експертизу. 
Така експертиза проводиться за рахунок 
сторони, яка вимагала її проведення.

104 у статті 12:

-187- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано105 у другому реченні частини першої слово 
“страхової” виключити; Абзац шістдесят третій підпункту 4 пункту 

2 розділу ІІ викласти у такій редакції:

Стаття 12. Визначення збитку у разі 
настання страхового випадку при страхуванні 
сільськогосподарських тварин 
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 «у назві статті слова «птиці, кролів, 
хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурсів і тваринницької продукції» 
виключити;

 у частині першій слова «птиці, кролів, 
хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурсів і тваринницької продукції» та 
слово «страхової» виключити;»

 1. При страхуванні сільськогосподарських 
тварин збитком є втрати страхувальника 
внаслідок загибелі або вимушеного забою 
(знищення), травматичного пошкодження або 
захворювання сільськогосподарських тварин, 
а також втрати від недобору (недоотримання) 
продукції бджільництва внаслідок настання 
страхового випадку. Збиток при страхуванні 
сільськогосподарських тварин визначається 
виходячи з їх вартості. При цьому збиток 
зменшується на вартість придатної до 
використання або реалізації продукції (м’ясо, 
шкура, шерсть, субпродукти тощо). 

 
-188- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці шістдесят четвертому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «страхового 
випадку» замінити словами «настання 
страхового випадку»
-189- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

106 у частині другій слова “страхової події” 
замінити словами “страхового випадку”;

абзац шістдесят четвертий, який 
стосується змін до частини другої статті 12 
Закону про особливості страхування, замінити 
двома абзацами такого змісту: «частину другу 
викласти в такій редакції:

 «2. Якщо страхування тварин 
здійснювалося без опису і на дату настання 
страхового випадку загальна кількість тварин 
даного виду і віку у групі виявилася більшою, 
ніж було застраховано, розмір збитку 
визначається пропорційно до загальної 
кількості застрахованих тварин у групі та 
фактичної кількості тварин даного виду і віку 
на дату настання страхового випадку».

2. Якщо страхування тварин 
здійснювалося без опису і на дату настання 
страхового випадку загальна кількість 
тварин даного виду і віку у групі виявилася 
більшою, ніж застраховано, розмір збитку 
визначається пропорційно до загальної 
кількості застрахованих тварин у групі та 
фактичної кількості тварин даного виду і віку 
на дату настання страхового випадку. 

107 у частині третій слова “застрахованої 
продукції” замінити словами “застрахованої 
сільськогосподарської продукції”;

3. Обсяг втрат у разі загибелі або 
вимушеного забою тварин, що вирощуються 
на м’ясо, розраховується як різниця між 
вартістю застрахованої 
сільськогосподарської продукції і вартістю 
допущеного до реалізації м’яса";



71

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

-190- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Відхилено

абзац 66 частини 4 пункту 2 проекту - 
виключити
-191- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324) Відхилено

2. Абзаци шістдесят шостий - шістдесят 
дев'ятий підпункту 4 пункту 2 Розділу ІІ 
"Прикінцеві положення" законопроекту 
(щодо внесення змін до статті 13 Закону 
України "Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою") виключити.

Обґрунтування:
Даною поправкою пропонується не 

виключати із Закону України "Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою" правила повідомлення про 
страховий випадок.

 Вважаємо, що правовідносини, пов'язані з 
повідомленням про страховий випадок, є дуже 
важливими, оскільки неналежне 
повідомлення страхувальника про настання 
страхового випадку може бути підставою для 
відмови у виплаті страхового відшкодування.

А тому доцільніше норми, що 
врегульовують процедуру повідомлення про 
страховий випадок, залишити в законі, адже 
це краще захищатиме інтереси 
страхувальників.
-192- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац шістдесят шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.
-193- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Відхилено

статтю 13 залишити в редакції чинного 
законодавства.
-194- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

108 у статті 13:

Статтю 13 залишити в редакції чинного 
закону

8) у статті 13:
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-195- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Відхилено

абзац 67 частини 4 пункту 2 проекту - 
виключити
-196- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Відхилено

Абзац шістдесят сьомий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ виключити.

 Обґрунтування: віднесення порядку 
повідомлення про страховий випадок та 
оформлення страхового акта на рівень 
договору тягне за собою великі ризики 
зловживань. 
-197- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

109 частину першу викласти в такій редакції:

Абзац шістдесят сьомий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.

частину першу викласти в такій редакції:

-198- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

Абзац шістдесят восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ після слова «Порядок» 
доповнити словами «та строки».
-199- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано редакційно

абзац шістдесят восьмий, який стосується 
змін до частини першої статті 13 Закону про 
особливості страхування, викласти в такій 
редакції: 

«1. Порядок та строки повідомлення про 
страховий випадок, а також порядок 
оформлення страхового акта визначаються 
договором страхування».
-200- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано

В абзаці шістдесят восьмому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроекту слово 
«Порядок» виключити; слово «здійснюється» 
замінити словом «здійснюються».
-201- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

110 “1. Порядок повідомлення про страховий 
випадок та оформлення страхового акта 
здійснюється в порядку, визначеному 
договором страхування.”;

Абзац шістдесят восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 13 Закону України «Про 
особливості страхування 

"1. Повідомлення про страховий випадок 
та оформлення страхового акта здійснюються 
в порядку та строки, визначені договором 
страхування";
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сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

 «1. Повідомлення про страховий випадок 
та оформлення страхового акта здійснюються 
у порядку, визначеними договором 
страхування».
-202- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково

Абзац шістдесят восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 13 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«1. Повідомлення про страховий випадок 
та оформлення страхового акта здійснюються 
у порядку, визначеними договором 
страхування».
-203- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

Абзац шістдесят восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 13 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«1. Повідомлення про страховий випадок 
та оформлення страхового акта здійснюються 
у порядку, визначеними договором 
страхування».
-204- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Відхилено

абзац 68 частини 4 пункту 2 проекту - 
виключити
-205- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац шістдесят восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.
-206- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено111 частини другу — шосту виключити;

Абзац шістдесят дев’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.

частини другу — шосту виключити;
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-207- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Відхилено

абзац 69 частини 4 пункту 2 проекту - 
виключити
-208- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано112

після абзацу шістдесят дев’ятого 
доповнити новим абзацом такого змісту: 

«статтю 14 виключити».
-209- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано113 розділ IV виключити;

Абзац сімдесятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«статті 14 – 20 виключити;»

9) статтю 14 виключити;
10) розділ IV виключити;

-210- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац сімдесят перший підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ викласти у такій редакції:

 «назву розділу V викласти у такій 
редакції: 

«Розділ V. СТАНДАРТИЗОВАНИЙ 
СТРАХОВИЙ ПРОДУКТ, СТРАХОВИЙ 
ПРОДУКТ, ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ» 

розділ V доповнити статтею 201 такого 
змісту:»
-211- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

114 розділ V доповнити статтею 201 такого 
змісту:

абзаци сімдесят перший-дев’яносто 
восьмий викласти в такій редакції: “у розділі 
V: назву розділу викласти у такій редакції: 

«Розділ V. СТАНДАРТИЗОВАНИЙ 
СТРАХОВИЙ ПРОДУКТ, СТРАХОВИЙ 
ПРОДУКТ, ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ»

11) у розділі V:
назву викласти в такій редакції: 
"Розділ V
 СТАНДАРТИЗОВАНИЙ СТРАХОВИЙ 

ПРОДУКТ, СТРАХОВИЙ ПРОДУКТ, 
ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ";

доповнити статтею 201 такого змісту:

-212- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) Враховано115 “Стаття 201. Предмет договору 
страхування У частині 1 статті 20-1 Закону України 

«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» після слів «договору 
страхування сільськогосподарської 
продукції» слова «з державною підтримкою» 
виключити;

"Стаття 201. Предмет договору 
страхування

116 1. Предметом договору страхування -213- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано 1. Предметом договору страхування є 
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Абзац сімдесят третій підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«1. Предметом договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є майнові інтереси 
страхувальника, пов'язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням 
сільськогосподарською продукцією, а саме:

 1) посівами, урожаєм 
сільськогосподарських культур; 

2) багаторічними насадженнями та їх 
урожаєм; 

3) сільськогосподарськими тваринами; 4) 
доходами від реалізації власно вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої сільськогосподарської 
продукції.»
-214- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано частково

сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є майнові інтереси 
страхувальника, пов’язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням 
сільськогосподарською продукцією.

доповнити статтею 201 такого змісту:
 «Стаття 201. Предмет договору 

страхування 
 1. Предметом договору страхування 

сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є майнові інтереси 
страхувальника, пов'язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням 
сільськогосподарською продукцією, а саме: 

1) посівами, урожаєм 
сільськогосподарських культур; 

2) багаторічними насадженнями та їх 
урожаєм; 

3) сільськогосподарськими тваринами, 
птицею, кролями, хутровими звірями, 
бджолосім’ями, водними біоресурсам і 
тваринницькою продукцією; 

4) доходами від реалізації власно 
вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої сільськогосподарської 
продукції. 

2. Не підлягають страхуванню з 
державною підтримкою: 

майнові інтереси страхувальника, пов'язані з 
володінням, користуванням і розпорядженням 
сільськогосподарською продукцією, а саме: 

1) посівами, врожаєм 
сільськогосподарських культур; 

 2) багаторічними насадженнями та їх 
врожаєм; 

 3) сільськогосподарськими тваринами; 
 4) доходом від реалізації власно 

вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої сільськогосподарської 
продукції.
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1) сільськогосподарські культури, які при 
їх культивуванні впродовж трьох або більше 
років давали урожай менше ніж 50 відсотків 
середньостатистичного врожаю в районі, на 
території якого перебуває об’єкт страхування; 

2) урожай багаторічних насаджень 
плодоносного віку, які не давали урожаю 
протягом останніх п’яти років; 

3) хворі сільськогосподарські тварини, 
птиця, кролі, хутрові звірі, бджолосім’ї, водні 
біоресурси, тваринницька продукція, а також 
ті, що перебувають у зоні карантину або в зоні 
виникнення надзвичайних епізоотичних 
обставин; 

4) посіви, які не мають відповідної густоти 
стояння рослин та/або стан рослин не 
відповідає фазі розвитку, мають ознаки 
ушкодження хворобами або шкідниками. 

3. Страхові сільськогосподарські ризики за 
договорами страхування підлягають 
перестрахуванню відповідно до вимог та в 
порядку, визначених Уповноваженим 
органом”.
-215- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

Абзац сімдесят третій підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо частини першої нової 
статті 20-1 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції: 

 «1. Предметом договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є майнові інтереси 
страхувальника, пов'язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням 
сільськогосподарською продукцією».
-216- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзац сімдесят третій підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо частини першої нової 
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статті 20-1 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції: 

«1. Предметом договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є майнові інтереси 
страхувальника, пов'язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням 
сільськогосподарською продукцією».
-217- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзац сімдесят третій підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо частини першої нової 
статті 20-1 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції: 

«1. Предметом договору страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою є майнові інтереси 
страхувальника, пов'язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням 
сільськогосподарською продукцією».
-218- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково

Абзаци сімдесят четвертий – дев’яносто 
третій підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
виключити.
-219- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

117 2. Страхувальники мають право укласти 
договір страхування стосовно настання 
певного страхового сільськогосподарського 
ризику (ризиків) щодо:

Абзаци сімдесят четвертий – сімдесят 
восьмий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо частини другої нової статті 20-1 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту:

 «2. Страхувальники мають право укласти 
договір страхування стосовно настання 

2. Страхувальники мають право укладати 
договір страхування стосовно настання 
сільськогосподарського страхового ризику 
(страхових ризиків) щодо:
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страхового сільськогосподарського ризику 
(ризиків) щодо:
-220- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано

Абзаци сімдесят четвертий – сімдесят 
восьмий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо частини другої нової статті 20-1 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту: 

«2. Страхувальники мають право укласти 
договір страхування стосовно настання 
страхового сільськогосподарського ризику 
(ризиків) щодо: 

1) посівів, урожаю сільськогосподарських 
культур, у тому числі щодо покриття збитків, 
понесених у зв'язку з їх вирощуванням; 

2) багаторічних насаджень та їх урожаю 
збитків, у тому числі щодо покриття збитків, 
понесених у зв'язку з їх вирощуванням; 

3) сільськогосподарських тварин, птиці, 
кролів, хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурів і тваринницької продукції, у тому 
числі щодо покриття збитків, понесених у 
зв'язку з їх вирощуванням; 

4) доходів від реалізації власно вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої сільськогосподарської 
продукції, у тому числі щодо покриття 
збитків, понесених у зв'язку з неотриманням 
(недоотриманням) очікуваного доходу 
(прибутку) від реалізації власновирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності, в тому числі 
на основі індексу доходу, що включає 
показники урожайності та цін на продукцію; 
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5) відхилення параметру (значень) індексу 
(індексів) від обумовленого договором 
страхування граничного значення».
-221- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано

Абзаци сімдесят четвертий – сімдесят 
восьмий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо частини другої нової статті 20-1 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту: 

«2. Страхувальники мають право укласти 
договір страхування стосовно настання 
страхового сільськогосподарського ризику 
(ризиків) щодо: 

1) посівів, урожаю сільськогосподарських 
культур, у тому числі щодо покриття збитків, 
понесених у зв'язку з їх вирощуванням; 

2) багаторічних насаджень та їх урожаю 
збитків, у тому числі щодо покриття збитків, 
понесених у зв'язку з їх вирощуванням; 

3) сільськогосподарських тварин, птиці, 
кролів, хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурів і тваринницької продукції, у тому 
числі щодо покриття збитків, понесених у 
зв'язку з їх вирощуванням; 

4) доходів від реалізації власно вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої сільськогосподарської 
продукції, у тому числі щодо покриття 
збитків, понесених у зв'язку з неотриманням 
(недоотриманням) очікуваного доходу 
(прибутку) від реалізації власновирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності, в тому числі 
на основі індексу доходу, що включає 
показники урожайності та цін на продукцію; 
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5) відхилення параметру (значень) індексу 
(індексів) від обумовленого договором 
страхування граничного значення».
-222- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано118 1) посівів, урожаю сільськогосподарських 

культур; 1) посівів, урожаю сільськогосподарських 
культур, у тому числі щодо покриття збитків, 
понесених у зв'язку з їх вирощуванням;

1) посівів, урожаю сільськогосподарських 
культур, у тому числі щодо покриття 
збитків, понесених у зв'язку з їх 
вирощуванням;

-223- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано119 2) багаторічних насаджень та їх урожаю;

2) багаторічних насаджень та їх урожаю 
збитків, у тому числі щодо покриття збитків, 
понесених у зв'язку з їх вирощуванням;

2) багаторічних насаджень та їх урожаю, у 
тому числі щодо покриття збитків, 
понесених у зв'язку з їх вирощуванням;

-224- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено120 3) сільськогосподарських тварин, птиці, 
кролів, хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурів і тваринницької продукції; 3) сільськогосподарських тварин, птиці, 

кролів, хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурів і тваринницької продукції, у тому 
числі щодо покриття збитків, понесених у 
зв'язку з їх вирощуванням;

3) сільськогосподарських тварин, у тому 
числі щодо покриття збитків, понесених у 
зв'язку з їх вирощуванням;

-225- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) Відхилено

У частині 2 статті 20-1 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» підпункт 4 виключити;
-226- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

121 4) доходів від реалізації власно вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої сільськогосподарської 
продукції.

4) доходів від реалізації власно вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої сільськогосподарської 
продукції, у тому числі щодо покриття 
збитків, понесених у зв'язку з неотриманням 
(недоотриманням) очікуваного доходу 
(прибутку) від реалізації власновирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої первинної (без вторинної 
обробки та переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності, в тому числі 
на основі індексу доходу, що включає 
показники урожайності та цін на продукцію;

4) доходу від реалізації власно вирощеної, 
відгодованої, виловленої, зібраної, 
виготовленої сільськогосподарської 
продукції, у тому числі щодо покриття 
збитків, понесених у зв'язку з 
неотриманням (недоотриманням) 
очікуваного доходу (прибутку) від 
реалізації власно вирощеної, відгодованої, 
виловленої, зібраної, виготовленої 
первинної (без вторинної обробки та 
переробки) сільськогосподарської 
продукції за період її окупності, у тому 
числі на основі індексу доходу, що включає 
показники врожайності та цін на 
продукцію;

122 -227- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано 5) відхилення параметра (значень) 
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5) відхилення параметру (значень) індексу 
(індексів) від обумовленого договором 
страхування граничного значення».

також враховано у 
редакції статті 7

індексу (індексів) від обумовленого 
договором страхування граничного 
значення.

123 3. До страхових сільськогосподарських 
ризиків при страхуванні 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою належать:

124 а) вимерзання, ожеледь, заморозок, кірка 
льоду;

125 б) град, буря, ураган, шквал, удар 
блискавки та пожежі, спричинені нею;

126 в) зливи та повені, затяжні дощі;

127 г) сель, лавина, земельний зсув;

128 ґ) посуха чи зневоднення, суховії;

129 д) землетрус;

130 е) епітофітотійний розвиток хвороб, 
розмноження шкідників рослин та хвороб, що 
стали наслідком несприятливих подій, 
визначених у пунктах “а”—“д”;

-228- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Враховано131 є) крадіжки та протиправні дії третіх осіб;

Абзац вісімдесят сьомий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ виключити. 

Обґрунтування: відсутня правова 
визначеність таких подій, та такі події не є 
специфічними для сільськогосподарського 
виробництва та не можуть бути включені до 
ризиків, при страхуванні яких 60% страхового 
платежу відшкодовується з державного 
бюджету.  
-229- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Враховано132 ж) відхилення від значення показників 

(індексів), визначених страховиком і 
страхувальником у договорі страхування; Абзац вісімдесят восьмий підпункту 4 

пункту 2 розділу ІІ виключити.
 Обґрунтування: відсутня правова 

визначеність таких подій, та такі події не є 
специфічними для сільськогосподарського 
виробництва та не можуть бути включені до 
ризиків, при страхуванні яких 60% страхового 
платежу відшкодовується з державного 
бюджету.  
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133 з) інфекційні хвороби, пожежі, стихійне 
лихо;

134 і) нещасний випадок;

-230- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

Абзац дев’яносто другий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо пункту «к» частини 
третьої нової статті 20-1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

 «к) вимушений забій (стемпінг-аут) згідно 
із законодавством у зв’язку із заходами 
боротьби з інфекційними хворобами тварин».

у редакції статті 8

-231- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано

Абзац дев’яносто перший підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в 
такій редакції: 

«к) вимушений забій (стемпінг-аут) згідно 
із законодавством у зв’язку із 
протиепізоотичними заходами».

у редакції статті 8

-232- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано

Абзац дев’яносто другий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо пункту «к» частини 
третьої нової статті 20-1 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«к) вимушений забій (стемпінг-аут) згідно 
із законодавством у зв’язку із заходами 
боротьби з інфекційними хворобами тварин».

у редакції статті 8

-233- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано

135 к) вимушений забій (знищення) згідно із 
законодавством у зв’язку із заходами 
боротьби з інфекційними хворобами;

Абзац дев’яносто другий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо пункту «к» частини 
третьої нової статті 20-1 Закону України «Про 
особливості страхування 

у редакції статті 8
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сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«к) вимушений забій (стемпінг-аут) згідно 
із законодавством у зв’язку із заходами 
боротьби з інфекційними хворобами тварин».

136 л) неможливість використання тварин за 
призначенням (для племінних тварин);

-234- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Враховано137 м) інші події, передбачені договором 
страхування. Абзац дев’яносто третій підпункту 4 

пункту 2 розділу ІІ виключити. 
Обґрунтування: відсутня правова 

визначеність таких подій, та такі події не є 
специфічними для сільськогосподарського 
виробництва та не можуть бути включені до 
ризиків, при страхуванні яких 60% страхового 
платежу відшкодовується з державного 
бюджету.  

138 4. Не підлягають страхуванню з 
державною підтримкою:

3. Не підлягають страхуванню з 
державною підтримкою:

-235- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано139 сільськогосподарські культури, які при їх 
культивуванні впродовж трьох або більше 
років давали урожай менше ніж 50 відсотків 
середньостатистичного врожаю в районі, на 
території якого перебуває актив/об’єкт 
страхування;

В абзаці дев’яносто п’ятому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слово і знак «актив/» 
виключити.

1) сільськогосподарські культури, врожай 
яких при культивуванні протягом трьох або 
більше років становив менше 50 відсотків 
середньостатистичного врожаю в районі, на 
території якого розташований об’єкт 
страхування;

140 урожай багаторічних насаджень 
плодоносного віку, які не давали урожаю 
протягом останніх п’яти років;

2) урожай багаторічних насаджень 
плодоносного віку, що не давали врожаю 
протягом останніх п’яти років;

141 хворі сільськогосподарські тварини, птиця, 
кролі, хутрові звірі, бджолосім’ї, водні 
біоресурси, тваринницька продукція, а також 
ті, що перебувають у зоні карантину або в зоні 
виникнення надзвичайних епізоотичних 
обставин;

3) хворі сільськогосподарські тварини, а 
також ті, що перебувають у зоні карантину або 
в зоні виникнення надзвичайних епізоотичних 
обставин;

142 посіви, які не мають відповідної густоти 
стояння рослин та/або стан рослин не 
відповідає фазі розвитку, мають ознаки 
ураження хворобами або шкідниками.

4) посіви, що не мають належної густоти 
стояння рослин та/або якщо стан рослин не 
відповідає фазі розвитку, мають ознаки 
ураження хворобами або шкідниками.

143 5. Страхові сільськогосподарські ризики за 
договорами страхування підлягають 
перестрахуванню відповідно до вимог та в 

4. Страхові сільськогосподарські ризики за 
договорами страхування підлягають 
перестрахуванню в порядку та відповідно до 
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порядку, визначених Уповноваженим 
органом.”;

вимог, встановлених Національним банком 
України";

-236- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано частково144 у статті 21:

абзаци сто – сто тринадцятий викласти в 
такій редакції: «статтю 21 викласти в такій 
редакції: 

«Стаття 21. Порядок укладення договору 
страхування 

1. Для забезпечення укладання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою розробляються 
стандартизовані страхові продукти та/або 
страхові продукти з урахуванням положень 
цього Закону. 

Договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою укладається між 
страхувальником та страховиком відповідно 
до умов стандартизованого страхового 
продукту або страхового продукту. 

2. Договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою має містити умови, визначені 
стандартизованим страховим продуктом або 
страховим продуктом в залежності від виду 
сільськогосподарської продукції, щодо якого 
є державна підтримка у відповідному 
бюджетному році. 

3. Страховий платіж (страхова премія) 
сплачується страхувальником відповідно до 
встановленого договором страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою терміну повністю або частково, 
якщо це передбачено договором страхування. 

4. Страховик має право при укладенні 
договору страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою 
обстежувати об’єкт страхування для 
встановлення вартості (ціни) такого об’єкта, і 
ступеня ризику. Страховик має право 
контролювати, якщо це передбачено 

12) статті 21 і 22 викласти в такій редакції:



85

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

договором страхування, дотримання 
страхувальником агротехнічних правил та 
інших умов, встановлених договором 
страхування. 

5. Страховик зобов’язаний вести реєстр 
укладених договорів страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».
-237- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено145

 Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ 
законопроєкту після абзацу сотого доповнити 
новим абзацом такого змісту:

 «назву статті після слів «укладення 
договору страхування» доповнити словами 
«та вимоги до страхового продукту». 
-238- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково146 у частині першій слова “вимог 

стандартного” замінити словом “умов”; Абзаци сто перший та сто другий 
підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ викласти у 
такій редакції: 

«частини першу та другу викласти у такій 
редакції: 

«1. Для забезпечення укладання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою розробляються 
стандартизовані страхові продукти та/або 
страхові продукти з урахуванням положень 
цього Закону. Договір страхування 
укладається між страхувальником та 
страховиком відповідно до умов 
стандартизованого страхового продукту або 
страхового продукту. 

2. Договір страхування має містити умови, 
визначені стандартизованим страховим 
продуктом або страховим продуктом в 
залежності від виду сільськогосподарської 
продукції щодо якого є державна підтримка у 
відповідному бюджетному році.»;».

"Стаття 21. Порядок укладення договору 
страхування

1. Для забезпечення укладання договорів 
страхування розробляються стандартизовані 
страхові продукти та/або страхові продукти з 
урахуванням положень цього Закону. Договір 
страхування укладається між 
страхувальником та страховиком відповідно 
до умов стандартизованого страхового 
продукту або страхового продукту.

-239- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано147 частину другу виключити;

Абзац сто другий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ виключити.
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148 частину третю доповнити словами 
“повністю (або частково, якщо це 
передбачено договором страхування)”.

2. Страховий платіж (страхова премія) 
сплачується страхувальником у встановлений 
договором страхування строк повністю або 
частково (якщо це передбачено договором 
страхування).

-240- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Враховано

Абзац сто четвертий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти в такій редакції: 

«друге речення частини четвертої викласти 
в такій редакції: “Страховик має право 
контролювати дотримання страхувальником 
агротехнічних правил та інших умов, 
встановлених договором страхування.”;» 

Обґрунтування: додавання фрази «якщо це 
передбачено договором страхування» не несе 
економічного сенсу для страховика, тому що 
це дає можливість для страховика лишити 
себе такого права.
-241- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

Абзац сто п’ятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини 
четвертої статті 21 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити двома абзацами 
такого змісту: 

 «частину четверту викласти в такій 
редакції: «4. Страховик має право при 
укладенні договору страхування обстежувати 
об’єкт (предмет) страхування для 
встановлення вартості (ціни) такого об’єкта 
(предмета), і ступеня ризику. Страховик має 
право контролювати, якщо це передбачено 
договором страхування, дотримання 
страхувальником агротехнічних правил та 
інших умов, встановлених договором 
страхування».

149 друге речення частини четвертої викласти 
в такій редакції: “Страховик має право 
контролювати, якщо це передбачено 
договором страхування, дотримання 
страхувальником агротехнічних правил та 
інших умов, встановлених договором 
страхування.”;

-242- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково

3. При укладенні договору страхування 
страховик має право обстежувати об’єкт 
страхування для визначення вартості (ціни) 
такого об’єкта і ступеня ризику. Страховик 
має право контролювати дотримання 
страхувальником агротехнічних правил та 
інших умов, встановлених договором 
страхування.
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Абзац сто п’ятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини 
четвертої статті 21 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити двома абзацами 
такого змісту: 

«частину четверту викласти в такій 
редакції: 

«4. Страховик має право при укладенні 
договору страхування обстежувати об’єкт 
(предмет) страхування для встановлення 
вартості (ціни) такого об’єкта (предмета), і 
ступеня ризику. Страховик має право 
контролювати, якщо це передбачено 
договором страхування, дотримання 
страхувальником агротехнічних правил та 
інших умов, встановлених договором 
страхування».
-243- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

бзац сто п’ятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини 
четвертої статті 21 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити двома абзацами 
такого змісту: 

«частину четверту викласти в такій 
редакції: 

«4. Страховик має право при укладенні 
договору страхування обстежувати об’єкт 
(предмет) страхування для встановлення 
вартості (ціни) такого об’єкта (предмета), і 
ступеня ризику. Страховик має право 
контролювати, якщо це передбачено 
договором страхування, дотримання 
страхувальником агротехнічних правил та 
інших умов, встановлених договором 
страхування».
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-244- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано150 частину шосту викласти в такій редакції:

Абзац сто п’ятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ викласти у такій редакції:

 «частину шосту виключити;»
-245- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано частково151 “6. Страховий продукт розробляється та 

затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
і реалізує державну аграрну політику, за 
погодженням із Уповноваженим органом.”;

Абзаци сто шостий – сто тринадцятий 
підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ замінити 
абзацами такого змісту: 

«розділ V доповнити статтею 211 такого 
змісту: 

«Стаття 211. Стандартизовані страхові 
продукти та страхові продукти 

1. Стандартизовані страхові продукти 
розробляються та затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної аграрної 
політики, політики у сфері сільського 
господарства, для окремого виду такої 
продукції за погодженням із Національним 
банком України. 

2. Страхові продукти розробляються 
страховиками, які мають право укладати 
договори страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою для 
окремого виду такої продукції. 

3. Стандартизований страховий продукт та 
страховий продукт повинен включати: 

1) умови страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

2) істотні умови договорів страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

3) страхові тарифи для розрахунку розмірів 
страхового платежу (страхової премії); 

4) форми документів або рекомендацій 
щодо укладення та виконання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою і врегулювання 
страхових випадків за ними. 
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4. Стандартизовані страхові продукти та 
страхові продукти повинні містити 
інформацію про: 

1) обсяг, умови та порядок укладання 
договору страхування; 

2) вимоги до об’єктів на страхування за 
окремих видів сільськогосподарської 
продукції; 

3) процедуру огляду та прийняття об’єктів 
на страхування; 

4) перелік та визначення 
сільськогосподарських страхових ризиків; 

5) строк дії договору страхування; 
6) строк дії страхового захисту; 
7) порядок дій страховика та 

страхувальника до та після укладення 
договору страхування; 

8) порядок визначення вартості об’єкту 
страхування, страхової суми та страхового 
платежу; 

9) порядок та строки врегулювання збитків 
та умови здійснення страхового 
відшкодування. 

5. Стандартизовані страхові продукти та 
страхові продукти можуть містити також іншу 
інформацію, необхідну для здійснення 
страхування окремого виду 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою.»
-246- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано частково

Абзац сто шостий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ законопроекту викласти в такій 
редакції: 

«6. Відповідним страховим продуктом 
можуть бути визначені інші умови укладення 
договору страхування».

у редакції рядка 170

-247- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано частково

після абзацу сто тринадцятого доповнити 
новими абзацами такого змісту: 

«доповнити статтею 211 такого змісту:
 «Стаття 211. Страхові продукти 



90

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

1. Стандартизовані страхові продукти 
розробляються та затверджуються для 
окремого виду такої продукції центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної аграрної політики, 
політики у сфері сільського господарства, за 
погодженням із Уповноваженим органом. 

2. Страхові продукти розробляються 
страховиками, які мають право укладати 
договори страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою для 
окремого виду такої продукції. 

3. У разі відсутності стандартизованих 
страхових продуктів для окремого виду 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою страховики мають право 
укладати договори страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою за страховими продуктами для 
такого виду продукції, якщо центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної аграрної політики, 
політики у сфері сільського господарства, 
передбачено надання державної підтримки за 
такими страховими продуктами (на 
відповідний бюджетний період). 

4. Стандартизований страховий продукт та 
страховий продукт повинні включати: 

 1) умови страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

2) істотні умови договорів страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

 3) страхові тарифи для розрахунку 
розмірів страхового платежу (страхової 
премії); 

4) форми документів або рекомендацій 
щодо укладення та виконання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою і врегулювання 
страхових випадків за ними. 



91

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

5. Стандартизовані страхові продукти та 
страхові продукти повинні містити 
інформацію про: 

1) обсяг, умови та порядок укладання 
договору страхування; 

2) вимоги до об’єктів на страхування за 
окремих видів сільськогосподарської 
продукції; 

3) процедуру огляду та прийняття об’єктів 
на страхування; 

4) перелік та визначення 
сільськогосподарських страхових ризиків; 

5) строк дії договору страхування; 
6) строк дії страхового захисту; 
7) порядок дій страховика та 

страхувальника до та після укладення 
договору страхування; 

8) порядок визначення вартості об’єкту 
страхування, страхової суми та страхового 
платежу; 

9) порядок та строки врегулювання збитків 
та умови здійснення страхового 
відшкодування. 

6. Стандартизовані страхові продукти та 
страхові продукти можуть містити також іншу 
інформацію, необхідну для здійснення 
страхування окремого виду 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».
-248- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано частково152 доповнити статтю частинами сьомою і 

восьмою такого змісту: Абзаци сто сьомий – сто тринадцятий 
підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ законопроекту 
замінити новими абзацами такого змісту: 
«доповнити новою статтею 21¹ такого змісту: 

 «Стаття 21¹. Страховий продукт
1. Страховий продукт розробляється та 

затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
і реалізує державну аграрну політику, за 
погодженням із Уповноваженим органом. 

2. Страховий продукт повинен включати: 
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1) умови страхування відповідного виду 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

2) порядок укладання договору 
страхування для відповідного виду 
сільськогосподарської продукції; 

3) істотні умови договорів страхування, у 
тому числі перелік та визначення страхових 
сільськогосподарських ризиків, передбачених 
конкретним договором страхування; строк дії 
договору страхування; страхові тарифи для 
розрахунку розмірів страхового платежу; 
порядок дій страховика та страхувальника до 
та після укладення договору страхування; 
порядок визначення вартості, страхової суми 
та страхового платежу, а також інші умови, 
визначені цим Законом як обов’язкові; 

4) форми документів або рекомендацій 
щодо укладення та виконання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою і врегулювання 
страхових випадків за ними. 

3. Страховий продукт може містити також 
іншу інформацію, необхідну для страхування 
відповідного виду сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою»

153 “7. Страховий продукт повинен включати: 4. Стандартизований страховий продукт 
та страховий продукт повинні включати: 

154 1) умови страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою;

1) умови страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою; 

155 2) порядок укладання договору 
страхування;

156 3) істотні умови договорів страхування, у 
тому числі перелік та визначення страхових 
сільськогосподарських ризиків, передбачених 
конкретним договором страхування; строк дії 
договору страхування; страхові тарифи для 
розрахунку розмірів страхового платежу; 
порядок дій страховика та страхувальника до 
та після укладення договору страхування; 
порядок визначення вартості, страхової суми 

2) істотні умови договорів страхування; 
 3) страхові тарифи для розрахунку 

розмірів страхового платежу (страхової 
премії); 
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та страхового платежу, а також інші умови, 
визначені цим Законом як обов’язкові;

157 4) форми документів або рекомендацій 
щодо укладення та виконання договорів 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою і врегулювання 
страхових випадків за ними.

4) форми документів або рекомендацій 
щодо укладення та виконання договорів 
страхування і врегулювання страхових 
випадків за ними. 

 5. Стандартизовані страхові продукти 
та страхові продукти повинні містити 
інформацію про: 

 1) умови та порядок укладання 
договору страхування; 

 2) вимоги до об’єктів страхування за 
окремими видами сільськогосподарської 
продукції; 

 3) процедуру огляду та прийняття 
об’єктів на страхування; 

 4) перелік та визначення 
сільськогосподарських страхових ризиків; 

 5) строк дії договору страхування; 
 6) строк дії страхового захисту; 
 7) порядок дій страховика та 

страхувальника до та після укладення 
договору страхування; 

 8) порядок визначення вартості об’єкта 
страхування, страхової суми та страхового 
платежу; 

 9) порядок та строки врегулювання 
збитків, умови здійснення страхового 
відшкодування. 

158 8. Страхові продукти можуть містити 
також іншу інформацію, необхідну для 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою.”;

6. Стандартизовані страхові продукти та 
страхові продукти можуть містити також 
іншу інформацію, необхідну для здійснення 
страхування окремого виду 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою.

7. У разі відсутності стандартизованих 
страхових продуктів для окремого виду 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою страховики мають 
право укладати договори страхування за 
страховими продуктами для такого виду 
продукції, якщо центральним органом 
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виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну аграрну 
політику, політику у сфері сільського 
господарства, передбачено надання 
державної підтримки за такими 
страховими продуктами на відповідний 
бюджетний період.

159 у статті 22: Стаття 22. Умови договору страхування

160 у частині першій:

161 абзац перший викласти в такій редакції:

-249- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці сто сімнадцять підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ слова «страховим продуктом» 
замінити словами «стандартизованим 
страховим продуктом або страховим 
продуктом».
-250- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

162 “1. Додатково до умов, встановлених 
Законом України “Про страхування”, 
Цивільним кодексом України та страховим 
продуктом, у договорі страхування 
сільськогосподарської продукції обов’язково 
зазначаються: ”

абзац сто сімнадцятий, який стосується 
змін до частини першої статті 22 Закону про 
особливості страхування, викласти в такій 
редакції: 

«1. Додатково до умов, встановлених 
Цивільним кодексом України, Законом 
України «Про страхування», 
стандартизованим страховим продуктом або 
страховим продуктом, у договорі страхування 
сільськогосподарської продукції обов’язково 
зазначаються:»

1. Додатково до умов, визначених Законом 
України "Про страхування", Цивільним 
кодексом України та стандартизованим 
страховим продуктом або страховим 
продуктом, у договорі страхування 
обов’язково зазначаються:

-251- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано

Абзац сто дев’ятнадцятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до абзацу другого 
частини першої статті 22 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.

залишено в чинній 
редакції

163 абзац другий після слів “при страхуванні 
урожаю” доповнити словами “, а також 
інформація про урожайність за останні три 
роки”;

-252- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано

кадастровий номер і площа земельних 
ділянок, зайнятих застрахованими 
культурами, або координати глобальної 
системи позиціонування (GPS - супутникової 
системи навігації) - при страхуванні врожаю;
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Абзац сто дев’ятнадцятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до абзацу другого 
частини першої статті 22 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.

залишено в чинній 
редакції

-253- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано

Абзац сто дев’ятнадцятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до абзацу другого 
частини першої статті 22 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.

залишено в чинній 
редакції

164 в абзаці третьому після слів “вид, порода,” 
доповнити словами “вікова група,”, а слова 
“(якщо присвоєний)” замінити словами 
“(якщо передбачено законодавством)”;

вид, порода, вікова група, санітарно-
ветеринарний стан, ідентифікаційний номер 
(якщо це передбачено законодавством) 
тварини - при страхуванні 
сільськогосподарських тварин";

165 абзац сьомий викласти в такій редакції: вид, класифікація, умови розведення та 
показники вилову водних біоресурсів - при 
страхуванні живих водних ресурсів; 

кількість бджолосімей у вуликах, їх 
продуктивність, умови їх розведення - при 
страхуванні у бджільництві;

 прогнозований обсяг продукції 
(врожайність) в натурі та ціни, що 
використовуються для розрахунку страхової 
вартості вирощеної продукції;

166 “розмір франшизи;”; розмір франшизи;

167 абзац дев’ятий викласти в такій редакції; основні агротехнічні і технологічні заходи, 
які страхувальник зобов’язується виконати.

-254- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано168 “інші умови, визначені страховим 
продуктом.”; В абзаці сто двадцять третьому підпункту 

4 пункту 2 розділу ІІ слова «страховим 
продуктом» замінити словами 
«стандартизованим страховим продуктом або 
страховим продуктом».

в абзаці першому цієї 
частини
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-255- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

абзац сто двадцять третій, який стосується 
змін до абзацу дев’ятого частини першої 
статті 22, викласти в такій редакції: 

«інші умови, визначені стандартизованим 
страховим продуктом або страховим 
продуктом».

в абзаці першому цієї 
частини

169 частину другу викласти в такій редакції:

-256- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці сто двадцять п’ятому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «страхового 
продукту» замінити словами 
«стандартизованого страхового продукту або 
страхового продукту».
-257- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

абзац сто двадцять п’ятий, який стосується 
змін до частини другої статті 22 Закону про 
особливості страхування, викласти в такій 
редакції: 

«2. Договір страхування 
сільськогосподарської продукції може 
містити також інші умови, які не суперечать 
умовам стандартизованого страхового 
продукту або страхового продукту»
-258- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано

Абзац сто двадцять п’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити 
словами «та законодавству».
-259- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

170 “2. Договір страхування може містити інші 
умови, які не суперечать умовам страхового 
продукту.”;

Абзац сто двадцять шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини другої 
статті 22 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції: 

 «2. Договір страхування може включати й 
інші умови, що не суперечать законодавству».

2. Договір страхування може містити інші 
умови, що не суперечать законодавству та 
умовам стандартизованого страхового 
продукту або страхового продукту";
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-260- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково

Абзац сто двадцять шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини другої 
статті 22 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції: 

«2. Договір страхування може включати й 
інші умови, що не суперечать законодавству».
-261- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

Абзац сто двадцять шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо змін до частини другої 
статті 22 Закону України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою») викласти в такій 
редакції: 

«2. Договір страхування може включати й 
інші умови, що не суперечать законодавству».
-262- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324) Відхилено171 статтю 23 виключити;

3. Абзац сто двадцять сьомий підпункту 4 
пункту 2 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" 
законопроекту (щодо виключення статті 23 
Закону України "Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою") виключити.

Обґрунтування: 
Даною поправкою пропонується не 

виключати із Закону України "Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою" норми про термін дії договорів 
страхування.

 Вважаємо, що правовідносини, пов'язані з 
терміном дії договорів страхування, є дуже 
важливими та відсутність їх у законі України 
може призвести до проблемних моментів при 
виконанні таких договорів, зокрема при 
виплаті страхового відшкодування. 

13) статтю 23 виключити;
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А тому доцільніше норми, що 
врегульовують термін дії договорів 
страхування, залишити в законі, адже це 
краще захищатиме інтереси страхувальників.
-263- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац сто двадцять шостий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.
-264- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Відхилено

Частину 2 статті 23 викласти у наступній 
редакції: 

«Термін дії договору страхування 
закінчується в день завершення збирання 
врожаю. Термін дії договору страхування 
сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, 
хутрових звірів, бджолосімей, водних 
біоресурсів і тваринницької продукції 
закінчується в день закінчення строку, на який 
був укладений договір страхування, або в день 
загибелі (втрати, вимушеного забою, 
вимушеного знищення, травматичного 
пошкодження або захворювання) 
застрахованих сільськогосподарських тварин, 
птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, 
водних біоресурсів і тваринницької 
продукції.»
-265- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324) Відхилено172 статтю 24 викласти в такій редакції:

4. Абзаци сто двадцять восьмий - сто 
тридцятий підпункту 4 пункту 2 Розділу ІІ 
"Прикінцеві положення" законопроекту 
(щодо внесення змін до статті 24 Закону 
України "Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою") виключити.

Обґрунтування:
Даною поправкою пропонується 

виключити пропозицію законопроекту 
встановити заборону на дострокове 
розірвання договорів страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою.

14) статті 24 і 25 викласти в такій редакції:



99

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

Така пропозиція є втручанням держави у 
принцип свободи договору і суперечать 
нормам низки статей Цивільного кодексу, 
згідно яких договір може бути змінений або 
розірваний за згодою сторін у разі істотної 
зміни обставин, якими сторони керувалися 
при укладенні договору, або договір може 
бути розірвано за рішенням суду на вимогу 
однієї із сторін у разі істотного порушення 
договору другою стороною та в інших 
випадках, встановлених договором або 
законом. 
-266- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзаци сто двадцять сьомий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.
-267- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

Статтю 24 залишити в редакції чинного 
закону
-268- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано

В абзаці сто двадцять восьмому підпункту 
4 пункту 2 розділу ІІ законопроекту слово 
«дії» виключити.
-269- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

173 “Стаття 24. Розірвання дії договору 
страхування

Абзац сто двадцять восьмий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.

"Стаття 24. Розірвання договору 
страхування

-270- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

абзаци сто двадцять восьмий та сто 
двадцять дев’ятий викласти в такій редакції: 

«Стаття 24. Розірвання договору 
страхування сільськогосподарської продукції 

1. Договір страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою не може бути розірваний 
достроково, крім його розірвання за рішенням 
суду»
-271- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

174 1. Договір страхування не може бути 
розірваний достроково.”;

Абзац сто двадцять дев’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:

1. Договір страхування не може бути 
розірваний достроково, крім його розірвання 
за рішенням суду.
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«1. Договір страхування не може бути 
розірваний достроково, крім випадку, 
зазначеного в абзаці другому цієї частини. 
Договір може бути розірваний виключно за 
рішенням суду.»
-272- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано частково

1. Абзац сто двадцять дев’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроекту замінити 
новими абзацами такого змісту: 

«1. Договір страхування не може бути 
розірваний достроково, крім випадків, коли 
розірвання відбувається за домовленістю 
сторін або за рішенням суду, яке набрало 
законної сили. 

2. Якщо розірвання договору страхування 
відбулося за домовленістю сторін, 
страхувальник зобов’язаний повернути до 
Державного бюджету суму отриманої ним 
державної підтримки протягом трьох місяців з 
дати розірвання договору страхування, 
визначеної сторонами. 

3. Якщо договір страхування розірвано за 
рішенням суду, яке набрало законної сили, то 
сторона договору, яка не виконала належним 
чином своїх зобов’язань за договором 
страхування, зобов’язана відшкодувати до 
Державного бюджету суму отриманої 
страхувальником державної підтримки 
протягом трьох місяців з дати набрання 
чинності таким рішенням суду».
-273- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387) Відхилено

частину 1 статті 24 (у редакції проекту) 
після слова "достроково" доповнити словами 
", крім випадків передбачених законом"
-274- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) Враховано частково

Частину першу статті 24 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» викласти в такій редакції: 
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«1. Договір страхування не може бути 
розірваний достроково, окрім як за згодою 
сторін, або рішенням суду»;
-275- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац сто двадцять дев’ятий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.
-276- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Враховано частково

1. Договір страхування може бути 
розірваний достроково за згодою сторін, за 
рішенням суду, в інших випадках, 
встановлених законом.";
-277- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано частково

Абзац сто тридцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 24 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту:

 «Договір страхування не може бути 
розірваний достроково, за винятком, коли 
зобов’язання, що виникають із договору 
страхування припиняються за домовленістю 
сторін або за рішенням суду, яке набрало 
законної сили. Якщо договір припиняється за 
домовленістю сторін, страхувальник 
зобов’язаний повернути до Державного 
бюджету суму, отриманої ним державної 
підтримки протягом трьох місяців з дати 
розірвання договору страхування, визначеної 
сторонами. Якщо договір припиняється за 
рішенням суду, яке набрало законної сили, то 
сторона договору, яка не виконала належним 
чином своїх зобов’язань за договором 
страхування, зобов’язана відшкодувати до 
Державного бюджету суму, отриману 
страхувальником державної підтримки 
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протягом трьох місяців з дати набрання 
чинності таким рішенням суду». 
-278- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано частково

Абзац сто тридцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 24 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту: 

«Договір страхування не може бути 
розірваний достроково, за винятком, коли 
зобов’язання, що виникають із договору 
страхування припиняються за домовленістю 
сторін або за рішенням суду, яке набрало 
законної сили. 

Якщо договір припиняється за 
домовленістю сторін, страхувальник 
зобов’язаний повернути до Державного 
бюджету суму, отриманої ним державної 
підтримки протягом трьох місяців з дати 
розірвання договору страхування, визначеної 
сторонами. 

Якщо договір припиняється за рішенням 
суду, яке набрало законної сили, то сторона 
договору, яка не виконала належним чином 
своїх зобов’язань за договором страхування, 
зобов’язана відшкодувати до Державного 
бюджету суму, отриману страхувальником 
державної підтримки протягом трьох місяців з 
дати набрання чинності таким рішенням 
суду».
-279- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Враховано частково

Частину 1 статті 24 викласти у наступній 
редакції: 

«Дострокове розірвання договору 
страхування заборонено, крім випадків 
передбачених у цьому Законі та Законі 
України «Про страхування».». 
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Частину 2 статті 24 викласти у наступній 
редакції;

«У разі розірвання договору страхування 
частина страхового платежу (страхової 
премії), отримана у вигляді відшкодування, 
пропорційна до терміну дії договору, що 
залишається до його закінчення, 
відшкодовується страхувальником до 
державного бюджету протягом 10 днів з дня 
розірвання договору страхування.». 

Частину 3 статті 24 викласти у наступній 
редакції: 

«У разі відчуження застрахованого майна 
страхувальник має право вимагати розірвання 
договору страхування і повернення 
страхового платежу (страхової премії) за 
термін дії договору, що залишається до його 
закінчення, з утриманням операційних 
(управлінських) витрат страховика». 

Частину 4 статті 24 викласти у наступній 
редакції: 

«Якщо при відчуженні застрахованого 
майна страхувальник не висунув вимогу 
розірвання договору страхування, права та 
обов’язки, зазначені в договорі, бере на себе 
новий власник. 

Страховик і новий власник мають право 
розірвати договір страхування протягом 
місяця з дня відчуження майна.»
-280- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано частково

Абзац сто тридцятий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
першої статті 24 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити абзацами такого 
змісту: 

«Договір страхування не може бути 
розірваний достроково, за винятком, коли 
зобов’язання, що виникають із договору 
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страхування припиняються за домовленістю 
сторін або за рішенням суду, яке набрало 
законної сили. 

 Якщо договір припиняється за 
домовленістю сторін, страхувальник 
зобов’язаний повернути до Державного 
бюджету суму, отриманої ним державної 
підтримки протягом трьох місяців з дати 
розірвання договору страхування, визначеної 
сторонами. 

Якщо договір припиняється за рішенням 
суду, яке набрало законної сили, то сторона 
договору, яка не виконала належним чином 
своїх зобов’язань за договором страхування, 
зобов’язана відшкодувати до Державного 
бюджету суму, отриману страхувальником 
державної підтримки протягом трьох місяців з 
дати набрання чинності таким рішенням 
суду».

175 частини першу і другу статті 25 викласти в 
такій редакції:

"Стаття 25. Сутність державної підтримки 

-281- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Відхилено

В абзаці сто тридцять першому підпункту 
4 пункту 2 розділу ІІ слово та цифру «до 60» 
замінити цифрою «50» 

Обґрунтування: встановлення єдиних умов 
відшкодування та уникнення корупційних 
ризиків несправедливого встановлення 
розміру відшкодування.
-282- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено

частину першу статті 25 після слів «за 
договорами страхування» доповнити словами 
«у разі настання страхового випадку,»;
-283- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141) Відхилено

176 “1. Державна підтримка страхування 
сільськогосподарської продукції полягає в 
наданні з державного бюджету 
сільськогосподарським товаровиробникам 
грошових коштів у вигляді відшкодування до 
60 відсотків вартості страхового платежу 
(страхової премії) за договорами страхування 
в порядку, встановленому цим Законом.

Частину 1 статті 25 викласти у наступній 
редакції 

«Державна підтримка страхування 
сільськогосподарської продукції полягає в 
наданні з державного бюджету 
сільськогосподарським товаровиробникам 

1. Державна підтримка страхування 
сільськогосподарської продукції полягає в 
наданні з державного бюджету 
сільськогосподарським товаровиробникам 
грошових коштів у вигляді відшкодування до 
60 відсотків вартості страхового платежу 
(страхової премії), нарахованого за 
договорами страхування в порядку, 
встановленому цим Законом.
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грошових коштів у вигляді часткового 
відшкодування частини страхового платежу 
(страхової премії), фактично сплаченого ними 
за договорами страхування 
сільськогосподарської продукції, але не 
більше, ніж 70 % вартості страхового платежу 
в порядку, встановленому цим Законом. 

Кошти на часткове відшкодування частини 
страхового платежу (страхової премії) для 
здешевлення страхових платежів за 
договорами страхування щорічно 
передбачаються у законі України про 
Державний бюджет України на відповідний 
рік.»

Частину 1 статті 25 викласти у наступній 
редакції:

«Порядок та умови надання державної 
підтримки шляхом здешевлення страхових 
платежів (премій) затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.»
-284- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено177

частину першу статті 25 доповнити 
абзацом такого змісту: 

«Максимальний розмір державної 
підтримки, яка надається одному 
сільськогосподарському товаровиробнику, не 
може перевищувати 5 мільйонів гривень.»;
-285- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці сто тридцять другому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «страхових ризиків» 
замінити словами «сільськогосподарських 
страхових ризиків».
-286- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

у абзаці сто тридцять другому, який 
стосується змін до частини другої статті 25 
Закону про особливості страхування, слова 
«страхових ризиків» замінити словами 
«сільськогосподарських страхових ризиків»

178 2. Перелік видів сільськогосподарської 
продукції та страхових ризиків, щодо яких 
здійснюється страхування з державною 
підтримкою на відповідний бюджетний рік, 
встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
і реалізує державну аграрну політику.”;

-287- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

2. Перелік видів сільськогосподарської 
продукції та сільськогосподарських 
страхових ризиків, щодо яких здійснюється 
страхування з державною підтримкою на 
відповідний бюджетний рік, визначається 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
аграрну політику";
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Абзац сто тридцятий третій підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
другої статті 25 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

 «частину другу виключити».
-288- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзац сто тридцятий третій підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
другої статті 25 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

 «частину другу виключити».
-289- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзац сто тридцятий третій підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції частини 
другої статті 25 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») викласти в такій редакції: 

«частину другу виключити».
179 у статті 26: 15) у статті 26:

180 частину першу викласти в такій редакції: частину першу викласти в такій редакції:

-290- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці сто тридцять п’ятому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слово «встановлюється» 
замінити словом «встановлюються».
-291- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено

181 “1. Порядок та умови надання державної 
підтримки шляхом здешевлення страхових 
платежів (страхових премій) встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.”;

У статті 26 абзац перший частини першої 
викласти в такій редакції: 

«1.Порядок та умови надання державної 
підтримки шляхом відшкодування частини 
сплачених страхових платежів (страхових 
премій) у разі настання страхового випадку 

"1. Порядок та умови надання державної 
підтримки страхування сільськогосподарської 
продукції встановлюються Кабінетом 
Міністрів України";



107

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.»; 
-292- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено182

У статті 26 частину першу доповнити 
абзацом такого змісту: 

 «Державна підтримка у першу чергу 
надається сільськогосподарським 
товаровиробникам, які здійснюють 
господарську діяльність у регіонах на півдні 
України, в яких найчастіше спостерігаються 
посухи (Одеська, Миколаївська, Херсонська, 
Запорізька, Донецька області, Автономна 
Республіка Крим, м.Севастополь).»;

183 у частині другій: у частині другій:

184 абзаци перший — третій викласти в такій 
редакції:

абзаци перший — третій, сьомий, дев'ятий, 
десятий і тринадцятий викласти в такій 
редакції:

185 “2. Центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування і реалізує 
державну аграрну політику, має право:

"2. Центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує 
державну аграрну політику, має право:

-293- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці сто тридцять дев’ятому підпункту 
4 пункту 2 розділу ІІ слова «страхових 
ризиків» замінити словами 
«сільськогосподарських страхових ризиків».
-294- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

у абзаці сто тридцять дев’ятому, який 
стосується змін до частини другої статті 26 
Закону про особливості страхування, слова 
«страхових ризиків» замінити словами 
«сільськогосподарських страхових ризиків».
-295- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

186 визначати перелік видів 
сільськогосподарської продукції, страхових 
ризиків, щодо яких здійснюється страхування 
з державною підтримкою на відповідний 
бюджетний рік;

Абзац сто сороковий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції абзацу 
другого частини другої статті 26 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.

визначати перелік видів 
сільськогосподарської продукції, 
сільськогосподарських страхових ризиків, 
щодо яких здійснюється страхування з 
державною підтримкою на відповідний 
бюджетний рік;
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-296- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзац сто сороковий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції абзацу 
другого частини другої статті 26 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.
-297- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзац сто сороковий підпункту 4 пункту 2 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо нової редакції абзацу 
другого частини другої статті 26 Закону 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») виключити.

187 оприлюднювати перелік страховиків, які 
мають право на страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою;”;

оприлюднювати перелік страховиків, які 
мають право на страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою";

-298- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено188 в абзаці сьомому слова “страхових 
субсидій” замінити словами “відшкодування 
частини страхових платежів (страхових 
премій)”;

У частині другій статті 26 абзац сьомий 
після слів «страхових платежів (страхових 
премій)» доповнити словами «у разі настання 
страхового випадку»;

 "нарахування та виплату відшкодування 
частини страхових платежів (страхових 
премій)";

189 абзаци дев’ятий і десятий викласти в такій 
редакції:

-299- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано редакційно

Абзац сто сорок третій підпункту 4 пункту 
2 розділу ІІ викласти у такій редакції: 

«розробляти та затверджувати 
стандартизовані страхові продукти (за 
погодженням з Національним банком 
України);»
-300- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано редакційно

190 “розробляти та затверджувати (за 
погодженням із Уповноваженим органом) 
страхові продукти;

абзаци сто сорок третій та сто сорок 
четвертий, які стосуються змін частини другої 
статті 26 Закону про особливості страхування, 
викласти в такій редакції:

"розроблення та затвердження за 
погодженням з Національним банком 
України стандартизованих страхових 
продуктів;
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 «розробляти та затверджувати за 
погодженням з Уповноваженим органом 
стандартизовані страхові продукти; 
визначати, за якими саме стандартизованими 
страховими продуктами та/або страховими 
продуктами надаватиметься державна 
підтримка у відповідному бюджетному 
періоді».
-301- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано редакційно

Абзаци сто сорок четвертий – сто сорок 
п’ятий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо абзаців дев’ятого і десятого частини 
другої статті 26 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити одним абзацом такого 
змісту: 

 «розробляти та затверджувати (за 
погодженням з Уповноваженим органом) 
стандартні страхові продукти».
-302- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Враховано редакційно

«розробляти та затверджувати (за 
погодженням з Уповноваженим органом) 
стандартні страхові продукти».
-303- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Враховано редакційно

Абзаци сто сорок четвертий – сто сорок 
п’ятий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо абзаців дев’ятого і десятого частини 
другої статті 26 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити одним абзацом такого 
змісту: 

 «розробляти та затверджувати (за 
погодженням з Уповноваженим органом) 
стандартні страхові продукти».
-304- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Враховано редакційно
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Абзаци сто сорок четвертий – сто сорок 
п’ятий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо абзаців дев’ятого і десятого частини 
другої статті 26 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити одним абзацом такого 
змісту: 

«розробляти та затверджувати (за 
погодженням з Уповноваженим органом) 
стандартні страхові продукти».
-305- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці сто сорок четвертому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «страховими 
продуктами» замінити словами 
«стандартизованими страховими продуктами 
та/або страховими продуктами».
-306- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено

191 визначати, за якими саме страховими 
продуктами надаватиметься державна 
підтримка у відповідному бюджетному 
періоді;”;

Абзац сто сорок четвертий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроекту виключити.

визначення стандартизованих страхових 
продуктів та/або страхових продуктів для 
надання державної підтримки у відповідному 
бюджетному періоді";

192 абзац тринадцятий викласти в такій 
редакції:

-307- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

В абзаці сто сорок шостому підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ слова «перелік культур» 
замінити словами «перелік 
сільськогосподарських культур та тварин».
-308- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено

В абзаці сто сорок шостому слова «перелік 
культур тощо), у тому числі в розрізі регіонів» 
підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ законопроекту 
виключити.
-309- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено

193 “підготовка прогнозів і розрахунків щодо 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції (сума 
необхідної підтримки, перелік культур тощо), 
у тому числі в розрізі регіонів.”;

Абзац сто сорок сьомий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо абзацу тринадцятого 
частини другої статті 26 Закону України «Про 
особливості страхування 

"підготовку прогнозів і розрахунків щодо 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції (суму 
необхідної підтримки, перелік 
сільськогосподарських культур і тварин 
тощо), у тому числі в розрізі регіонів";
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сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити одним абзацом такого 
змісту: 

 «підготовку прогнозів і розрахунків щодо 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції (сума 
необхідної підтримки)».
-310- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзаци сто сорок сьомий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо абзацу тринадцятого 
частини другої статті 26 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити одним абзацом такого 
змісту: 

«підготовку прогнозів і розрахунків щодо 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції (сума 
необхідної підтримки)».
-311- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзаци сто сорок сьомий підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» 
законопроекту (щодо абзацу тринадцятого 
частини другої статті 26 Закону України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою») замінити одним абзацом такого 
змісту: 

«підготовку прогнозів і розрахунків щодо 
державної підтримки страхування 
сільськогосподарської продукції (сума 
необхідної підтримки)».

194 доповнити статтю частиною третьою 
такого змісту:

доповнити частинами третьою та 
четвертою такого змісту:

-312- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено195 “3. Уповноважений орган має право:

Абзаци сто сорок дев’ятий – сто п’ятдесят 
перший підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо доповнення статті 26 Закону України 

"3. Національний банк України має 
право:
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«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» новою частиною третьою ) 
виключити.
-313- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено

Абзаци сто сорок восьмий – сто 
п’ятдесятий підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
законопроекту виключити.
-314- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Абзаци сто сорок дев’ятий – сто п’ятдесят 
перший підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо доповнення статті 26 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» новою частиною третьою ) 
виключити.
-315- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Абзаци сто сорок дев’ятий – сто п’ятдесят 
перший підпункту 4 пункту 2 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» законопроекту 
(щодо доповнення статті 26 Закону України 
«Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою» новою частиною третьою ) 
виключити.
-316- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено196 встановлювати вимоги до страховиків, які 

мають намір здійснювати або здійснюють 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою;

Виключити

встановлювати вимоги до страховиків, які 
мають намір здійснювати або здійснюють 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою;

-317- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено197 встановлювати додаткові вимоги до 
провадження діяльності страховиками, які 
здійснюють страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, зокрема в частині вимог до 
забезпечення платоспроможності таких 
страховиків, вимог та порядку 
перестрахування ризиків за такими 
договорами, вимог до власного утримання, та 

Виключити

встановлювати додаткові вимоги до 
провадження діяльності страховиками, які 
здійснюють страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою, зокрема в частині вимог до 
забезпечення платоспроможності таких 
страховиків, вимог та порядку 
перестрахування ризиків за такими 
договорами, вимог до власного утримання, та 
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особливості формування страхових резервів, 
обліку договорів страхування.”;

особливості формування страхових резервів, 
обліку договорів страхування.

-318- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Враховано198

Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ проекту 
(щодо змін до статті 26 Закону України "Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою") доповнити пунктом 4 такого 
змісту: 

"4. Розподіл коштів, передбачених у 
державному бюджеті на відповідний рік для 
відшкодування частини страхових платежів 
(страхових премій) за договорами 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою, між 
сільськогосподарським товаровиробникам 
здійснюється пропорційно до розміру 
страхових платежів (страхових премій), 
сплачених ними страховикам відповідно до 
умов договору (договорів) страхування 
стосовно настання певного страхового 
сільськогосподарського ризику (ризиків) у 
відповідному бюджетному році".

4. Розподіл коштів, передбачених у 
державному бюджеті на відповідний рік 
для відшкодування частини страхових 
платежів (страхових премій) за договорами 
страхування, між сільськогосподарськими 
товаровиробниками здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує 
державну аграрну політику, пропорційно 
до розміру страхових платежів (страхових 
премій), сплачених ними страховикам 
відповідно до умов договору (договорів) 
страхування стосовно настання певного 
сільськогосподарського страхового ризику 
(страхових ризиків) у відповідному 
бюджетному році".

-319- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77) Враховано

Абзац сто п’ятдесят перший підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ виключити.

 Обґрунтування: відсутність 
відповідальності за оформлення страхових 
актів з недостовірними даними може 
призвести до оформлення страхових актів з 
недостовірними даними та відповідним 
необґрунтованим витратам Державного 
бюджету.
-320- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано

199 частину другу статті 27 виключити;

Абзац сто п’ятдесят перший підпункту 4 
пункту 2 розділу ІІ законопроєкту виключити.
-321- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76) Відхилено200 5) статтю 32 Закону України “Про 

сільськогосподарську кооперацію” 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 67, ст. Підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» законопроекту (щодо змін до 
статті 32 Закону України «Про 

7. Статтю 32 Закону України "Про 
сільськогосподарську кооперацію" 
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р., 
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сільськогосподарську кооперацію») 
виключити.
-322- Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288) Відхилено

Підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо змін до 
статті 32 Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію») 
виключити.
-323- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332) Відхилено

Підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» законопроекту (щодо змін до 
статті 32 Закону України «Про 
сільськогосподарську кооперацію») 
виключити. 
-324- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

2150) доповнити частиною п’ятою такого 
змісту:

Статтю 32 Закону України “Про 
сільськогосподарську кооперацію” 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 67, ст. 
2150) в редакції законопроекту викласти у 
такій редакції:

№ 52, ст. 497) доповнити частиною п’ятою 
такого змісту:

-325- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу 
ІІ викласти у такій редакції: 

«5. Сільськогосподарський кооператив, 
сільськогосподарські товаровиробники – 
члени сільськогосподарського кооперативу 
мають право на отримання державної 
підтримки у порядку, визначеному Законом 
України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою»
-326- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Враховано частково

201 “5. Страхування сільськогосподарської 
продукції членів сільськогосподарського 
кооперативу, що вирощена, відгодована, 
виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена 
членами таких кооперативів, здійснюється на 
добровільних засадах відповідно до закону. 
Члени сільськогосподарського кооперативу 
під час страхування такої 
сільськогосподарської продукції мають право 
на отримання державної підтримки в порядку, 
визначеному Законом України “Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”.”. Абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу 

ІІ законопроекту викласти в такій редакції: 
«5. Члени сільськогосподарського 

кооперативу мають право на державну 
підтримку страхування сільськогосподарської 
продукції відповідно до Закону України “Про 
особливості страхування 

"5. Сільськогосподарський кооператив, 
сільськогосподарські товаровиробники – 
члени сільськогосподарського кооперативу 
мають право на отримання державної 
підтримки у порядку, встановленому Законом 
України "Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою".
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сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою”»
-327- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д. 
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов 
О. С. (р.к. №312)

Відхилено

"5. Страхування сільськогосподарської 
продукції членів сільськогосподарського 
кооперативу, що вирощена, відгодована, 
виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена 
членами таких кооперативів, а також доходу 
від реалізації сільськогосподарської 
продукції здійснюється на добровільних 
засадах відповідно до закону. Члени 
сільськогосподарського кооперативу під час 
страхування такої сільськогосподарської 
продукції мають право на отримання 
державної підтримки в порядку, визначеному 
Законом України «Про особливості 
страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою».
-328- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено

У підпункті 5 пункту 2 розділу ІІ: 
останній абзац після слів «такої 

сільськогосподарської продукції» доповнити 
словами «у разі настання страхового 
випадку».
-329- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено

5. Страхування сільськогосподарської 
продукції підприємства, що вирощена, 
відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 
вироблена таким підприємством, а також 
доходів від реалізації зазначеної вище 
продукції, здійснюється на добровільних 
засадах. Підприємство під час страхування 
такої сільськогосподарської продукції має 
право на отримання державної підтримки у 
порядку, визначеному Законом України «Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою».



116

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

-330- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20) Враховано

Пункт 2 розділу ІІ доповнити підпунктом 6 
такого змісту: 

«6) У статті 5 Закону України «Про зерно 
та ринок зерна в Україні» (Відомості 
Верховної Ради України, 2002, № 35, ст.258 із 
наступними змінами) абзац шостий 
виключити.
-331- Н.д. Іванчук А. В. (р.к. №294) Враховано

202

Доповнити підпунктом 6 такого змісту:
 «6) у статті 5 Закону України “Про зерно 

та ринок зерна в Україні” (Відомості 
Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 
258) слова «Аграрний страховий пул, 
створений відповідно до Закону України "Про 
особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною 
підтримкою" виключити."

3. Абзац шостий статті 5 Закону України 
"Про зерно та ринок зерна в Україні" 
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 
№ 35, ст. 258 із наступними змінами) 
виключити.

203 3. Кабінету Міністрів України у 
тримісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом:

2. Кабінету Міністрів України у 
тримісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом:

204 забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону;

забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону;

-332- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано205

 Пункт 3 розділу ІІ законопроєкту після 
абзацу другого доповнити новим абзацом 
такого змісту:

 «привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом;». 

привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом;

-333- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано206 забезпечити прийняття міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів, 
необхідних для реалізації цього Закону.

У абзаці третьому пункту 3 розділу ІІ 
законопроєкту слово «прийняття» замінити 
словом «приведення», слова «необхідних для 
реалізації цього Закону» замінити словами «у 
відповідність із цим Законом».

забезпечити приведення міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом.

-334- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано207 4. Національному банку України протягом 
трьох місяців з дня набрання чинності цим 
Законом: Абзац перший пункту 4 розділу ІІ 

законопроєкту перед словами 

3. Рекомендувати Національному банку 
України протягом трьох місяців з дня 
набрання чинності цим Законом:
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в 
остаточній редакції

«Національному банку України» доповнити 
словом «рекомендувати».
-335- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано208 привести власні нормативно-правові акти 

у відповідність із цим Законом; У абзаці другому пункту 4 розділу ІІ 
законопроєкту слово «власні» замінити 
словом «свої».

привести свої нормативно-правові акти у 
відповідність із цим Законом;

209 забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону.

забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації 
цього Закону.

-336- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2) Враховано210

Розділ ІІ «Прикінцеві положення» 
доповнити новим пунктом такого змісту: 

«Кабінету Міністрів України у 2022 році 
поінформувати Верховну Раду України про 
стан виконання цього Закону». 

Обґрунтування: З метою забезпечення 
ефективності парламентського контролю за 
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13 
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується 
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів 
України поінформувати Верховну Раду 
України у 2022 році про стан виконання цього 
Закону.

4. Кабінету Міністрів України у 2022 
році поінформувати Верховну Раду 
України про стан виконання цього Закону. 
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