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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чинно-

сті у квітні 2017 року  

 

Аграріям повернуть втрачений ПДВ 

Закон України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо захисту прав вітчизняного 

сільськогосподарського товаровиробника» №  

1988-VIII від 23.03.2017. Підписано Президентом 

України 12.04.2017. Закон набирає чинності 

15.04.2017.  

Закон відновлює права сільськогосподарських (с/г) 

підприємств, які перебували на спецрежимі опода-

ткування ПДВ, скасованому з 01.01.2017.  

Законом передбачаються можливості врахування у 

формулі для реєстрації податкових накладних за 

грудень 2016. 

 

Законопроекти, запропоновані у Верхов-

ній Раді України у квітні 2017 року 

 

Посилення відповідальності за самовільне 

зайняття землі 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо уточнення питання 

відповідальності за самовільне зайняття земельної 

ділянки» № 6319 від 07.04.2017, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатор – Бублик Ю.В. (по-

зафракційний)). 

Законопроектом пропонується перенести статтю 

про самовільне зайняття земельної ділянки з роз-

ділу «Адміністративні правопорушення у сфері 

охорони природи, використання природних ресур-

сів, охорони культурної спадщини» до розділу 

«Адміністративні правопорушення, що посягають 

на власність» КУ про адміністративні порушення. 

Штраф за самовільне зайняття земельної ділянки 

складає від десяти до ста неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян (170-1700 грн).    

Окрім того, вводиться уточнення до Кримінального 

кодексу України, що в разі самовільного захоплен-

ня землі потерпілою особою слід вважати не тіль-

ки власника земельної ділянки, але і її користувача 

(за наявності останнього). 

 

Реформування системи державної підтрим-

ки сільгоспстрахування 

Проект Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про особливості страхування сільського-

сподарської продукції з державною підтримкою»» 

№ 6355 від 12.04.2017, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатори – Рибак І.П., Тіміш Г.І. та ін. 

(партія «Блок Петра Порошенка»)). 

Даний законопроект передбачає концептуальну 

зміну системи державної підтримки страхування 

с/г продукції. Серед ключових положень: 

 встановлення розміру оплати сільгосптоваро-

виробниками частини страхового платежу у 

розмірі не більше 50%. Інша, субсидована 

державою частина страхового платежу пере-

раховується страховикам через Аграрний 

страховий пул України; 

 уточнення функцій та повноважень Аграрного 

страхового пулу України; 

 надання доступу до агрострахування з держа-

вною підтримкою не лише с/г підприємствам, 

але й особистим селянським господарствам 

тощо. 

Проект Закону «Про державну підтримку сільсько-

господарського страхування» № 6355-1 від 

26.04.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Негой Ф.Ф. (партія «Блок Петра Поро-

шенка»)). 

Даний законопроект є альтернативним до законо-

проекту № 6355 від 12.04.2017 та передбачає, 

окрім іншого, створення Державного агентства 

сільськогосподарського страхування як спеціалізо-

ваної установи з управління с/г ризиками замість 

існуючого Аграрного страхового пулу. 

 

Стимулювання розвитку сімейних фермер-

ських господарств  

Проект Закону «Про внесення змін до деяких за-

конів України щодо збереження українського села 

та відродження фермерства» № 6368 від 

13.04.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Івченко В.Є. (партія «Батьківщина»)). 

Головною метою законопроекту є стимулювання 

розвитку сімейного фермерства та с/г кооперації в 

Україні. Для цього пропонується:  

 надати право власнику земельної ділянки дос-

троково, без згоди користувача, припинити 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1516-VIII%20target=
http://zakon.rada.gov.ua/go/1516-VIII%20target=
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договір оренди у разі створення сімейного фе-

рмерського господарства або кооперативу на 

даній ділянці; 

 запровадити поетапність проведення земель-

них торгів на ділянки державної та комуналь-

ної власності, а саме на місцевому, обласному 

та Всеукраїнському рівнях; 

 запровадити додаткові види державної підт-

римки, а саме.:  

- виділення бюджетних субсидій з роз-

рахунку на одиницю оброблюваних 

угідь,  

- часткове бюджетне відшкодування ва-

ртості висіяного високорепродукційно-

го насіння с/г культур; 

- фінансова підтримка с/г кооперативів 

тощо. 

 

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо збереження українського 

села та відродження фермерства» № 6369 від 

13.04.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Івченко В.Є. (партія «Батьківщина»)). 

Законопроектом пропонується встановити, що 

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) зарахо-

вується до бюджетів за місцем реєстрації прожи-

вання відповідних фізичних осіб, а не за місцем 

реєстрації підприємства. Це має збільшити надхо-

дження до місцевих бюджетів та створити переду-

мови для ефективного розвитку фермерства. 

 

Проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо збереження українського 

села та відродження фермерства» № 6370 від 

13.04.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатор – Івченко В.Є. (партія «Батьківщина»)). 

Законопроектом уточнюються деякі положення 

Бюджетного кодексу, а саме: 

 25% ПДФО має надходити до бюджетів місце-

вого самоврядування; 

 ПДФО, який сплачується за оренду землі, по-

винен йти до відповідних бюджетів за місцем 

знаходження землі тощо. 

 

Забезпечення конституційного права грома-

дян України на землю 

Проект Закону «Про приватизацію та порядок ви-

ділення громадянам України в натурі (на місцевос-

ті) земельних ділянок земель сільськогосподарсь-

кого призначення, що перебувають в державній 

власності» № 6407 від 24.04.2017, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатор – Шуфрич Н.І. (пар-

тія «Опозиційний блок»)). 

Законопроектом визначаються організаційні та 

правові засади виділення громадянам України зе-

мельних ділянок у натурі (на місцевості) із держа-

вних земель с/г призначення, не залежно від місця 

проживання громадян.  

 

Введення нульового мита на ввезення міне-

ральних добрив 

Проект Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про Митний тариф України»» № 6422 від 

28.04.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Кіт А.Б., Люшня М.В. та ін. (партія 

«Блок Петра Порошенка»)). 
Законопроектом вводиться нульова ставка мита на 

ввезення в Україну мінеральних добрив з інших 

країн (за виключенням Російської Федерації). На-

разі ставка ввізного мита складає 5%-6,5%.   

 

 

Автор, редакція та контакти: 

Марія Ярошко, Симан Юрк 
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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» озна-

чає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони набудуть чинності пізніше; Пос-

танови Кабінету Міністрів України. 

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

ється»: 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, зареєс-

тровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 

  


