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Закони та інші нормативно-правові 
акти, які прийняті, зареєстровані або 
набули чинності у жовтні 2016 року  
 

Розширення фінансування рибної галузі 

Закон України «Про внесення змін до додатка № 3 

до Закону України «Про Державний бюджет Укра-

їни на 2016 рік» щодо фінансового забезпечення 

реформування рибної галузі України» №1516-

VIII (Законопроект № 4464 від 18.04.2016), повер-

нуто з підписом від Президента 03.10.2016 року. 

Цей Закон набрав чинності 06.10.2016 року. 

Докладніше див. випуск «Огляд аграрного законо-

давства» 10/2016.  

 
Європейський інвестиційний банк профінан-

сує окремі галузі аграрного сектору 

Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 

«Основний кредит для аграрної галузі - Україна») 

між Україною та Європейським інвестиційним бан-

ком» № 1530-VIII (Законопроект № 0106 від 

28.07.2016), повернуто з підписом від Президента 

12.10.2016 року. Цей Закон набрав чинності 

23.10.2016 року. 

Докладніше див. випуск «Огляд аграрного законо-

давства» 10/2016.  

 

10-річне право користування земельними 

ділянками під меліоративними установками 

Закон України «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо встановлення мініма-

льного строку оренди земельних ділянок сільсько-

господарського призначення, на яких проводиться 

гідротехнічна меліорація» № 1532-VIII (Законопро-

ект № 2920 від 20.05.2015), повернуто з підписом 

від Президента 13.10.2016 року. Цей Закон набрав 

чинності 19.10.2016 року. 

Докладніше див. випуск «Огляд аграрного законо-

давства» 10/2016.  

 

Відумерла спадщина повертатиметься до те-

риторіальних громад 

Закон України «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України та інших законодавчих актів щодо 

правової долі земельних ділянок, власники яких 

померли» № 1533-VIII (Законопроект № 3006 від 

01.09.2015), повернуто з підписом від Президента 

13.10.2016 року. Цей Закон набрав чинності 

19.10.2016 року. 

Докладніше див. випуск «Огляд аграрного законо-

давства» 10/2016.  

 

Скасування ліцензування оптової торгівлі 

алкогольними напоями власного виробниц-

тва 

Закон України «Про внесення змін до Закону Укра-

їни «Про державне регулювання виробництва і 

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо 

оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовле-

ними з власного (не придбаного) виноматеріалу» 

№ 1534-VIII (Законопроект № 2739 від 

24.04.2015), повернуто з підписом від Президента 

10.10.2016 року. Цей Закон набрав чинності 

13.10.2016 року. 

Докладніше див. випуск «Огляд аграрного законо-

давства» 10/2016.  

 

Продовжена заборона на відчуження зе-

мель сільськогосподарського призначення  

Закон України «Про внесення зміни до розділу X 

«Перехідні положення» Земельного кодексу Укра-

їни щодо продовження заборони відчуження сіль-

ськогосподарських земель» № 1669-VIII (Законо-

проект № 5123-1 від 06.10.2016), прийнято Верхо-

вною Радою України 06.10.2016 року. Повернуто з 

підписом від Президента 28.10.2016 року. Цей За-

кон набирає чинності з дня, наступного за днем 

його опублікування. 

Законом продовжується дія заборони відчуження 

земель сільськогосподарського призначення на 

один рік, до 1 січня 2018 року. Наразі заборона пе-

редбачена до 1 січня 2017 року.  

 

 

Законопроекти, запропоновані у Верхов-
ній Раді України у жовтні 2016 року 
 
Сільськогосподарські землі  

Заборона емфітевзису 

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо недопущення тіньового від-

чуження земель сільськогосподарського призна-

mailto:info@apd-ukraine.de
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чення» № 5223 від 04.10.2016, знаходиться на ро-

згляді у комітетах (ініціатор – Тимошенко Ю.В.  

(партія «Батьківщина»)).  

Проектом Закону пропонується ввести заборону на 

надання права користування чужою земельною ді-

лянкою для сільськогосподарських потреб (емфіте-

взис) на період до запровадження купівлі-продажу 

земельних ділянок або відчуження їх іншим спосо-

бом. 

Законопроектом також встановлюється, що дого-

вори про надання права користування чужою зе-

мельною ділянкою для сільськогосподарських пот-

реб (емфітевзис), укладені в період дії мораторію 

на відчуження зазначених земель, є недійсними з 

моменту їхнього укладання (посвідчення). 

 

Заборона купівлі-продажу земель сільсько-

господарського призначення  

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо заборони купівлі-продажу 

земель сільськогосподарського призначення» № 

5241 від 06.10.2016, знаходиться на розгляді у ко-

мітетах (ініціатори – Вілкул О.Ю., Шпенов Д.Ю. та 

ін. (партія «Опозиційний блок»).  

Законопроектом пропонується заборонити купі-

влю-продаж земель сільськогосподарського приз-

начення до набрання чинності закону про обіг зе-

мель сільськогосподарського призначення та поча-

тку функціонування ринку землі.  

 

Розширення прав територіальних громад   

Проект Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо заборони продажу зе-

мель сільськогосподарського призначення» № 

5246 від 07.10.2016, знаходиться на розгляді у ко-

мітетах (ініціатори – Німченко В.І. та ін. (партія 

«Опозиційний блок»)). 

Метою законопроекту є надання територіальним 

громадам та об’єднаним територіальним громадам 

права розпоряджатися землею від імені народу. 

Пропонується дозволити територіальним громадам 

та об’єднаним територіальним громадам переда-

вати землі сільськогосподарського призначення 

лише у користування (оренду).  

 

 

 

 

Аграрне законодавство 

Посилення контролю за збереженням вод-

них біоресурсів 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо посилення відповіда-

льності за порушення правил рибальства та ве-

дення робіт на землях водного фонду» № 5262 від 

11.10.2016, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Мушак О.П. та ін. (партії «Блок Петра 

Порошенка», «Радикальна партія Олега Ляшка», 

«Народний фронт», «Об’єднання Самопоміч», по-

зафракційні)). 

Законопроектом пропонується запровадити нові та 

удосконалити існуючі види відповідальності за по-

рушення правил рибальства та ведення робіт на 

землях водного фонду. Крім того, посилюється по-

карання за виготовлення, збут, зберігання, переве-

зення, пересилання чи рекламу заборонених зна-

рядь добування (вилову) об’єктів тваринного чи 

рослинного світу. Законопроектом також уточню-

ються повноваження органів та осіб, які здійсню-

ють державний нагляд у сфері охорони, раціональ-

ного використання і відтворення водних біоресур-

сів. 

 

Нова редакція Закону «Про дитяче харчу-
вання» 

Проект Закону «Про дитяче харчування» № 5293 

від 20.10.2016, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Гройсман В.Б. (Кабінет Міністрів Укра-

їни)).   

Даний законопроект є новою редакцією Закону Ук-

раїни «Про дитяче харчування» (стара редакція від 

14 вересня 2006 року). Ціллю законопроекту є гар-

монізація законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу, з врахуванням положень на-

ціональних законів і стандартів. 

Проектом також забороняється використання у ви-

робництві дитячого харчування харчових добавок і 

ароматизаторів, які не зареєстровані в Україні.  

 

Податкове законодавство 

Введення нового податку з метою держав-

ної підтримки тваринництва  

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо відродження тваринництва 

та розвитку сільськогосподарського підприємниц-

тва на селі» № 5300 від 21.10.2016, знаходиться на 

mailto:info@apd-ukraine.de
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розгляді у комітетах (ініціатори – Ляшко О.В. та ін. 

(партії «Радикальна партія Олега Ляшка», «Народ-

ний фронт», «Блок Петра Порошенка»)).  

Законопроектом пропонується запровадити новий 

загальнодержавний податок – аграрно-сировинний 

збір, що використовуватиметься на цілі державної 

підтримки тваринництва. Основі положення щодо 

нарахування та сплати збору: 

 платники збору - всі суб’єкти господарювання, 

які експортують продукцію рослинництва за 

межі митної території України (перелік продук-

ції зазначається); 

 база оподаткування - митна вартість товарів; 

ставка аграрно-сировинного збору - 3% від 

вказаної бази оподаткування; 

 збір пропонується ввести з 1 січня 2017 року. 

Очікується, що в результаті прийняття законопро-

екту індивідуальні та малі господарства, що утри-

мують корів, зможуть отримувати до 4 000 грн 

(близько 140 євро) на рік часткової компенсації ви-

трат на їхнє утримання. 

 

Використання коштів від надходження агра-

рно-сировинного збору  

Проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо цільового спрямування агра-

рно-сировинного збору на відродження тваринни-

цтва та розвитку сільськогосподарського підприєм-

ництва на селі» № 5301 від 21.10.2016, знахо-

диться на розгляді у комітетах (ініціатори – Ляшко 

О.В. та ін. (партії «Радикальна партія Олега Ля-

шка», «Народний фронт», «Блок Петра Пороше-

нка»)).  

Надходження від аграрно-сировинного збору (від-

повідно до положень законопроекту № 5300 від 

21.10.2016 року) пропонується спрямувати у спеці-

альний фонд Державного бюджету України для ча-

сткового безповоротного відшкодування утри-

мання нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного 

і м’ясного напряму продуктивності фізичним осо-

бам та суб’єктам господарювання, що є власниками 

не більше 20 голів таких тварин. 
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В публікації «Огляд аграрного законодавства в Україні» розглядаються закони та нормативно-правові акти Верховної Ради 

http://iportal.rada.gov.ua/, які мають вагоме значення для сталого розвитку аграрного сектору (тобто, суттєво впливають на 

сільське господарство та харчову промисловість).  

Інформація з даного огляду не може розглядатися як юридична консультація.  

Їх можна розподілити наступним чином: 

 «Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або набули чинності протягом періоду, який аналізується» 

означає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони набудуть чинності піз-

ніше; Постанови Кабінету Міністрів України. 

 «Законопроекти, які мають важливе значення і знаходяться в законотворчому процесі протягом періоду, який ана-

лізується»: наприклад, прийняті Верховною Радою у першому читанні або ті, що опрацьовуються в комітетах, однак, 

поки не прийняті. 

 «Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді протягом періоду, який аналізується» означає: законопроекти, за-

реєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети 

mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/
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