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Закони та інші нормативно-правові 
акти, які прийняті або набули 
чинності у вересні 2017 року  
 
Охорона пралісів  
Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо охорони пралісів 
згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий 
розвиток Карпат» № 2063-VIII від 23.05.2017. 
Закон підписано Президентом України 31.08.2017 
та набирає чинності 03.09.2017. 
Законом визначаються поняття «праліси», 
«квазіпраліси» та «природні ліси», закріплюється 
їхній статус як національної природної спадщини 
України та встановлюється особливий правовий 
режим їх збереження та охорони. Закон, зокрема, 
забороняє на території таких лісів: 
• всі види вирубок; 
• будівництво споруд; 
• прокладення шляхів; 
• випасання худоби; 
• проїзд транспортних засобів (крім доріг 

загального користування та служби лісової 
охорони). 

Документ запроваджує адміністративну 
відповідальність за порушення вимог охорони 
природних лісів, пралісів, квазіпралісів.  
 
Прийнято програму підтримки фермерства 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської кооперації 
на 2018-2020 роки» № 664-р від 13.09.2017.  
Прийнята Концепція спрямована на створення 
організаційних, правових та фінансових передумов 
для розвитку фермерських господарств і 
сільськогосподарських (с/г) кооперативів, 
покращення матеріально-фінансового становища 
сільського населення. 
У документі визначаються мета і строки реалізації 
Концепції, шляхи і способи розвитку фермерства 
та очікувані результати.   
Концепцію було підготовлено Мінагрополітики у 
співпраці з Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників України. 

Законопроекти, запропоновані у 
Верховній Раді України у вересні 2017 
року 
 
Власність на землю для сімейних ферм 
Проект Закону «Про внесення змін до Земельного 
кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання створення і розвитку 
сімейних фермерських господарств та припинення 
корупційних зловживань у сфері розпорядження 
землями державної та комунальної власності» № 
7060 від 04.09.2017, знаходиться на розгляді у 
комітетах (ініціатори – Івченко В.Є., Кулініч О.І. та 
ін. (партії «Батьківщина», «Відродження», «Блок 
Петра Порошенка», «Народний фронт», 
«Об’єднання Самопоміч», «Радикальна партія 
Олега Ляшка», позафракційні)).  
Метою законопроекту є відкриття доступу для 
громадян до с/г земель. Для цього 
законопроектом, зокрема, встановлюється 
порядок оренди та передачі у власність сімейним 
фермерам земельних ділянок з комунальної та 
державної власності, які перебувають у запасі. В 
першу чергу, пропонується запровадити, поряд з 
традиційними земельними торгами, аукціони, 
учасниками яких можуть бути виключно 
громадяни України, члени сімейних фермерських 
господарств, які на момент проведення аукціону 
мають в обробітку не більше 20 га землі. 
 
Пропозиції щодо відкриття ринку землі 
Проект Закону «Про ринок земель» № 7112 від 
14.09.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатори – Мушак О.П., Хлань С.В. та ін. (партії 
«Блок Петра Порошенка», «Народний фронт»)).  
Законопроектом пропонується скасувати 
мораторій на купівлю/продаж с/г землі та 
визначаються правові та економічні засади 
ринкового обігу земельних ділянок, встановлення 
економіко-екологічних та правових обмежень 
щодо обігу земель с/г призначення.   
 
Видатки бюджету для аграрного сектору у 
2018 



 Огляд аграрного законодавства Випуск 10/2017     Німецько-український агрополітичний діалог 
 

 

 
- 3 - вул. Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ 

info@apd-ukraine.de 
www.apd-ukraine.de 

За підтримки 
 

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. 

Законопроект «Про Державний бюджет України на 
2018 рік» № 7000 від 15.09.2017, знаходиться на 
розгляді у комітетах (ініціатор – Гройсман В.Б. 
(Кабінет Міністрів України)).  
Перша редакція законопроекту передбачає 
наступні видатки на програми підтримки аграрного 
сектору у 2018:  
• 2,3 млрд. грн. – на підтримку галузі 

тваринництва; 
• 1 млрд. грн. - для фінансової підтримки 

розвитку малих фермерських господарств; 
• 2 млрд. грн. - для надання бюджетної дотації 

сільгосптоваровиробникам;  
• 0,9 млрд. грн. – для компенсації 20% затрат на 

купівлю нової вітчизняної агротехніки. 

 
Розширення повноважень громад
Законопроект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо управління 
земельними ресурсами в межах території 
об'єднаних територіальних громад» № 7118 від 
18.09.2017, знаходиться на розгляді у комітетах 
(ініціатор – Гройсман В.Б. (Кабінет Міністрів 
України)).  
Основною метою законопроекту є розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування у 
галузі земельних відносин та передача сільським, 
селищним, міським радам об’єднаних 
територіальних громад повноважень з 
розпорядження землями державної власності в 
межах території відповідних територіальних 
громад.  
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