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При Інституті економічних досліджень та політичних консультацій  

 

 

 

ОГЛЯД АГРАРНОГО  ЗАКОНОДАВСТВА  

 

Зміст 

 

Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або 

набули чинності у червні 2017 року  

 

• Розширення страхування сільськогосподарських ризиків для водних  

біоресурсів 

• Державний контроль харчових продуктів, кормів та тварин 

• Оцінка впливу на довкілля 

• Безоплатна передача земель у приватну власність 

 

 

Законопроекти, запропоновані у Верховній раді України у 

червні 2017 року 

 

• Скасування застарілого законодавства 

• Перерозподіл бюджетної дотації на користь дрібних аграріїв 

• Уточнення податкових норм щодо сільгоспкооперативів 

• Розвиток сільськогосподарської кооперації 

• Переоформлення права постійного користування у право оренди 

• Мінімальний строк оренди земель під виноградниками 

• Спрощення ввозу пестицидів для досліджень 

• Скасування тендеру для закупівлі протиепідемічних засобів 
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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули 

чинності у червні 2017 року  

 

Розширення страхування сільськогосподар-

ських ризиків для водних біоресурсів 

Закон України «Про внесення змін до Закону Украї-

ни «Про особливості страхування сільськогоспо-

дарської продукції з державною підтримкою» (що-

до уточнення деяких термінів та понять)» № 2041-

VIII від 18.05.2017. Закон підписано Президентом 

України 07.06.2017 та опубліковано 09.06.2017. 

Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня 

його опублікування.  

Законом передбачається розширення страхування 

сільськогосподарської (с/г) продукції з державною 

підтримкою також і на продукти аквакультури. 

 

Державний контроль харчових продуктів, 

кормів та тварин 

Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров'я та благополуччя тварин» № 2042-VIII  

від 18.05.2017. Закон підписано Президентом 

України 30.06.2017. Цей Закон набирає чинності 

через дев’ять місяців з дня його опублікування.  

Докладніше див. випуск «Огляд аграрного законо-

давства» 06/2017. 

 

Оцінка впливу на довкілля 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» № 

2059-VIII від 23.05.2017. Закон підписано 

Президентом України 14.06.2017. Цей Закон 

набрав чинності 18.06.2017 та вводиться в дію 

через шість місяців з дня набрання ним чинності. 

Даний законопроект встановлює правові та 

організаційні засади оцінки впливу на довкілля 

(ОВД). Законом впроваджується нова європейська 

модель процедури ОВД замість скасованої 

екологічної експертизи. 

Докладніше див. випуск «Огляд аграрного законо-

давства» 06/2017. 

 

 

 

Безоплатна передача земель у приватну 

власність 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання удосконалення управління в сфері 

використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної 

власності та розпорядження ними» № 413 від 

07.06.2017.  

Постановою, зокрема, затверджується Стратегія 

удосконалення механізму управління в сфері 

використання та охорони земель с/г призначення 

державної власності та розпорядження ними.  

Стратегією запроваджується додатковий механізм 

визначення площі ділянок, які належить 

передавати безоплатно на території відповідної 

області у власність громадянам.  

   

Законопроекти, запропоновані у 

Верховній Раді України у червні 2017 року 

 

Скасування застарілого законодавства 

Проект Закону «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких актів Української РСР у 

сфері земельних відносин» № 6535 від 01.06.2017, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор 

Гройсман В.Б. (Кабінет Міністрів України)).  

Даний законопроект скасовує 4 застарілі 

нормативно-правові акти Радянського союзу, які 

на сьогоднішній день не використовуються та 

замінені відповідними актами українського 

законодавства, а саме: 

• Указ Президії Верховної Ради Української РСР 

від 25.12.1970 № 3338-VII «Про порядок 

введення в дію Земельного кодексу Української 

РСР»; 

• Указ Президії Верховної Ради Української РСР 

від 07.05.1990 № 9232-XI «Про деякі питання 

надання і вилучення земель в Українській 

РСР»; 

• Постанова Верховної Ради Української РСР від 

05.12.1990 № 511-XII «Про вирішення питань, 

пов’язаних з правом власності на землю»; 

• Постанова Верховної Ради Української РСР від 

18.12.1990 № 562-XII «Про порядок введення 

в дію Земельного кодексу Української РСР», 

крім абзацу третього пункту 5. 
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Перерозподіл бюджетної дотації на користь 

дрібних аграріїв  

Проект Закону «Про внесення змін до пункту 16-

1.6 Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України»» № 6567 від 

08.06.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Бабій Ю.Ю., Заставний Р.Й. та ін.  

(партії «Народний фронт», «Свобода»)).  

Законопроектом пропонується: 

• зменшити з 01.01.2018 максимальний розмір 

бюджетної дотації на одного с/г 

товаровиробника та осіб, пов’язаних з ним, із 

150 млн. грн. до 50 млн. грн.; 

• надати с/г товаровиробникам, у яких річний 

дохід за попередній звітний рік не 

перевищував 50 млн. грн., переважне право 

на отримання бюджетної дотації; 

• зменшити розмір бюджетної дотації с/г 

товаровиробникам, які займаються 

птахівництвом, із 50% до 40% коштів, що 

виділяються щомісяця на бюджетну дотацію. 

 

Уточнення податкових норм щодо 

сільгоспкооперативів 

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо сільськогосподарських 

кооперативів» № 6587 від 14.06.2017, знаходиться 

на розгляді у комітетах (ініціатори – Острікова 

Т.Г., Лабазюк С.П. та ін. (партія «Об’єднання 

Самопоміч», «Воля народу», «Блок Петра 

Порошенка», «Радикальна партія Олега Ляшка», 

«Відродження»)).  

Метою законопроекту є приведення Податкового 

кодексу України у відповідність до Закону України 

«Про сільськогосподарську кооперацію» (з/п № 

6527 від 31.05.2017) у разі його прийняття 

Верховною Радою України.   

 

Розвиток сільськогосподарської кооперації  

Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо становлення і 

розвитку сільськогосподарської кооперації та її 

державної підтримки» № 6527-1 від 20.06.2017, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Тимошенко Ю.В., Івченко В.Є. (партія 

«Батьківщина»)).  

Даний законопроект є альтернативним до 

законопроекту № 6527 від 31.05.2017. та 

сфокусований, головним чином, на наданні с/г 

обслуговуючим кооперативам статусу 

неприбутковості та врегулюванні їхнього 

бухгалтерського обліку. 

 

Переоформлення права постійного 

користування у право оренди 

Проект Закону «Про внесення зміни до Розділу Х 

"Перехідні положення" Земельного кодексу 

України щодо першочергового права громадян 

України - спадкоємців осіб, які мали у постійному 

користуванні земельні ділянки, на оренду такої 

землі» № 6594 від 20.06.2017, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатор – Купрій В.М. 

(позафракційний)).  

Законопроектом передбачається, що спадкоємці 

осіб, які мали в постійному користуванні земельні 

ділянки, мають першочергове право на укладення 

договору оренди щодо такої земельної ділянки без 

проведення земельного аукціону. 

 

Мінімальний строк оренди земель під 

виноградниками  

Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сприяння 

розвитку виноградарства в Україні» № 6603 від 

21.06.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Мірошніченко І.В., Лабазюк С.П. та ін. 

(партії «Об’єднання Самопоміч», «Воля народу», 

«Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», 

«Батьківщина», «Відродження»)). 

Законопроектом встановлюється мінімальний 

строк оренди у 25 років для користування 

земельними ділянками під виноградниками або 

для їх закладання.  

Окрім цього, законопроектом врегульовуються 

питання відшкодування користувачу його витрат, 

здійсненних на закладення та/або догляд за 

виноградниками, а також завданих збитків у разі 

дострокового припинення права користування 

земельною ділянкою. 
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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 пізніше; Постанови 

Кабінету Міністрів України. 

• «Законопроекти, які мають важливе значення і 

знаходяться в законотворчому процесі протягом 

періоду, який аналізується»: 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, зареєстровані у Верховній Раді або 

передані на розгляд в комітети. 

 

Спрощення ввозу пестицидів для 

досліджень 

Проект Закону «Про внесення змін до статті 4 

Закону України «Про пестициди та агрохімікати"» 

щодо ввезення пестицидів на митну територію 

України» № 6606 від 21.06.2017, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатори – Бакуменко О.Б., 

Івченко В.Є. та ін. (партії «Блок Петра 

Порошенка», «Батьківщина», «Відродження»)). 

Законопроект передбачає скасування вимоги 

наявності державної реєстрації пестицидів в країні 

виробництва при їх ввезенні в Україну для 

проведення державних випробувань та наукових 

досліджень. 

 

Скасування тендеру для закупівлі 

протиепідемічних засобів 

Проект Закону «Про внесення змін до статті 2 

Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо 

модернізації окремих положень в галузі санітарно-

епідемічного благополуччя населення)» № 6625 

від 21.06.2017, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатори – Балицький Є.В., Ревега О.В. 

(партії «Опозиційний блок», «Блок Петра 

Порошенка»)). 

Даним законопроектом пропонується скасувати 

проведення тендерних процедур для закупівлі 

Держпродспоживслужбою України товарів та робіт 

для проведення протиепідемічних ветеринарно-

санітарних заходів з метою недопущення 

проникнення на територію України небезпечних 

захворювань спільних для людей і тварин 

(антропозоонозів) з територій інших держав або 

карантинних зон. 

 

Автор, редакція та контакти: 

Марія Ярошко, Симан Юрк 

Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) 

Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ 

Тел. +38044/ 2356327 
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