
 

 

Проект  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо стимулювання вирощування 

енергетичних рослин 

 

Верховна Рада України постановляє:  

I. Доповнити пункт 288.5 статті 288 Податкового кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) підпунктом 

288.5.6  такого змісту: 

 «288.5.6. для земельних ділянок, на яких вирощуються енергетичні 

рослини, не може перевищувати 5 відсотків нормативної грошової оцінки 

протягом всього строку дії договору оренди.». 

ІІ. Перехідні положення 

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1)У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 

р., № 3-4, ст.27): 

статтю 93 після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого 

змісту:   

«Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної та комунальної власності, що надаються для вирощування 

енергетичних рослин, не може бути меншим як 20 років». 

частину другу статті 134 після абзацу двадцять першого доповнити новим 

абзацом такого змісту:   

«надання в оренду малопродуктивних та деградованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для вирощування енергетичних рослин». 



 

 

2) статтю 19 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної 

Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280) доповнити частиною четвертою такого 

змісту: 

«Строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної та комунальної власності, що надаються для вирощування 

енергетичних рослин, не може бути меншим як 20 років».  

У зв’язку з цим частини четверту-сьому вважати відповідно частинами 

п’ятою-восьмою. 

3) у Законі України «Про альтернативні джерела енергії»: 

частину першу статті 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом 

такого змісту:  

«енергетичні рослини – багаторічні рослини, коренева система яких 

залишається у ґрунті після збору врожаю та продовжує процес вегетації, що 

вирощуються у плантаційний спосіб з періодичністю збору врожаю від 1 до 5 

років з метою отримання біомаси для подальшого виробництва енергії з неї». 

У зв’язку з цим абзаци сьомий-двадцять восьмий вважати відповідно 

абзацами восьмим-двадцять дев’ятим. 

частину першу статті 9 після абзацу третього доповнити новим абзацом 

такого змісту: 

«державної підтримки вирощування енергетичних рослин шляхом 

відшкодування частини витрат на закладення та догляд за насадженнями 

енергетичних рослин». 

ІІІ. Прикінцеві положення 

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

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України: 

під час розробки проекту закону про Державний бюджет України на 2021 

рік передбачити видатки, необхідні для забезпечення державної підтримки 



 

 

вирощування енергетичних рослин шляхом відшкодування частини витрат на 

закладення та догляд за насадженнями енергетичних рослин; 

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом. 

 

  

 


