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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2020 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо недопущення прийняття Закону України про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції 

від 27 лютого 2020 року № 3131

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», враховуючи ініціативу депутата Вінницької обласної Ради 
7 скликання Мазура Г.Ф., висновки постійних комісій Вінницької обласної 
Ради 7 скликання, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення прийняття Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації 
виробництва сільськогосподарської продукції від 27 лютого 2020 року № 3131 
(додається).

2. Надіслати звернення до Президента України, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), 
з питань агропромислового комплексу та земельних відносин 
(Василишин В.М).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення сесії
обласної Ради 7 скликання
від «__» _________ 2020 року № ____

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Президента України, Голови Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України щодо недопущення прийняття Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської 

продукції від 27 лютого 2020 року № 3131

Законопроект має на меті утворити умови для ліквідації тіньових 
відносин у використанні земель сільськогосподарського призначення та 
забезпечити рівно напружене оподаткування доходів, одержуваних від такої 
землі всіма її власниками та користувачами. Для цього пропонується 
встановити механізм оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб -  
власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, який передбачає рівень сплати податків з доходу від 
використання таких земельних ділянок не нижче, ніж мінімальний 
розрахунковий податок (поставлене податкове зобов’язання). Планується, що 
це стимулюватиме їх до офіційного оформлення відносин оренди та праці, 
унеможливить приховування доходів від оренди та реалізації 
сільгосппродукції та ухилення їх від оподаткування, а також утворить рівні 
умови ведення бізнесу для всіх сільгосптоваровиробників.

За даними податкової служби на 2019 рік в Україні є 3,6 млн власників 
паїв, які володіють 16,4 млн га землі, а середній розмір паю становить 4,1 га. З 
усіх власників паїв - 2,3 млн осіб самі обробляють свої паї та 1,4 млн осіб, що 
володіють паями загальною площею 6,1 млн га, здають їх в оренду.

Ідея оподаткування невеликих ділянок землі -  це диверсія, адже може 
фактично знищити українське сільське господарство, а дрібний фермер може 
просто зникнути.

Ці ініціативи фактично позбавлять українців їхньої землі, адже закон про 
землю «відкриє ринок», а законопроект № 3131 не залишить вибору, окрім як 
піти на цей ринок і продати свої земельні наділи.

Посилення податкового тиску на дрібних сільськогосподарських 
виробників може спричинити продаж або передачу в оренду належних їм 
земельних ділянок. Також може призвести до збільшення безробіття у 
сільській місцевості, відтоку робочої сили за кордон, зниження конкуренції та 
монополізації сільськогосподарського виробництва, зростання продовольчих 
цін на внутрішньому ринку. Все в сукупності може перекреслити ймовірний



позитивний ефект від можливого збільшення податкових надходжень до 
бюджету. Тож користь від прийняття законопроекту виглядає сумнівною.

Ці нововведення передбачають збільшення податкового навантаження в 
першу чергу для фізичних осіб -  власників та користувачів земельних ділянок. 
В той же час податковий вплив на юридичних осіб -  виробників 
сільськогосподарської продукції буде мінімальний.

Вважаємо, що цей податок просто змусить селян продавати свою ділянку 
великим латифундистам. Потім українську землю приберуть до рук іноземні 
власники.

При цьому держава замість підтримки українського фермерства, навпаки, 
створює умови, які унеможливлюють його існування.

Норми законопроекту не враховують належним чином умови ведення 
бізнесу різних землекористувачів (наприклад, для сімейних фермерських 
господарств; фермерів, які використовують паї для власного користування і не 
ведуть товарного виробництва). Внаслідок «бездумного» використання 
національного багатства -  землі вже було розпайовано 27,7 мільйона гектарів, 
паралельно відбувається приватизація земель членами фермерських 
господарств, видавалися акти постійного користування, а нині безоплатна 
приватизація земель для ведення особистого селянського господарства 
по 2 гектари. Серед власників землі — багато людей, котрі взагалі не 
збиралися щось на ній робити, людей випадкових, які скористалися 
можливістю отримати землю безкоштовно. А земля -  ресурс вичерпний.

Серед власників паїв -  більшість пенсіонерів, які звільнені від сплати 
податку за землю, також у нас звільнені від сплати ветерани війни та особи, на 
яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», а також фізичні особи, визнані законом особами, котрі 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Більш того, згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ, звільнення від сплати податку 
за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорій фізичних осіб 
п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним 
видом використання у межах граничних норм, а саме для ведення особистого 
селянського господарства -  у розмірі не більш як 2 гектари.

І от маємо ситуацію, коли землі багато, а грошей за неї або взагалі не 
платять, або платять мало. Тому тепер виникає питання, як «обкласти» 
податками власників землі.

Тож, як ми бачимо й розуміємо, прості фермери, власники паїв 
постраждають більше і в першу чергу від нововведень, аніж агрохолдинги та 
латифундисти.

На нашу думку, введення податку з ймовірного доходу -  це порушення 
конституційних прав власників землі. Стаття 14 зазначає, що право власності 
на землю гарантується. Стаття 78 Земельного кодексу України передбачає, що



право власності на землю -  це право володіти, користуватися і 
розпоряджатися земельними ділянками.

Прийняття цього законопроекту може призвести до підвищення 
податкових зобов'язань для власників земельних паїв, а також штовхне 
неспроможних сплачувати таку суму фермерів у «лапи» великих 
агрокомпаній.

Зважаючи на викладене, враховуючи складне соціально-економічне 
становище більшості жителів України, вважаємо, що ухвалення та 
імплементація цього закону на практиці означатиме збільшення податкового 
навантаження на власників земельних ділянок сільгосппризначення, 
пайовиків і орендарів сільськогосподарської землі, це неодмінно призведе до 
загибелі дрібного фермерства, який сьогодні є одним із вітчизняної 
локомотивів економіки, та тотального обезземелення селянства. Тому, 
звертаємося з проханням недопущення прийняття Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції від 27 лютого 
2020 року №3131.

Схвалено на _сесії обласної Ради 
7 скликання 2020 року


