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

Спрощення викупу земельних ділянок дер-

жавної та комунальної власності для влас-

ників об’єктів нерухомості 

Проект Закону про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо забезпечення права 

власників об'єктів нерухомого майна на викуп зе-

мельних ділянок державної та комунальної влас-

ності України № 4804 від 14.06.2016, знаходиться 

на розгляді у комітетах (ініціатор – Мушак О.П., 

(партія «Блок Петра Порошенка»)).  

Законопроект передбачає внесення змін до Циві-

льного та Земельного кодексів України, законів 

України «Про оцінку земель» та «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» . Передбачається, що в разі відсутності 

рішення відповідального органу про погодження 

або відмову у продажу земельної ділянки (держа-

вної чи комунальної власності), на якій знаходить-

ся об’єкт нерухомого майна, протягом місяця з 

дати надходження запиту, рішення вважається 

прийнятим по замовчуванню. Слід зазначити, що 

такий запит (клопотання) може надходити від 

фізичної або юридичної особи – власника об’єктів 

нерухомого майна, що розміщуються на даній ді-

лянці. У разі прийняття рішення по замовчуванню 

договір купівлі-продажу вважається укладеним з 

моменту надходження на рахунок відповідного 

органу влади вартості земельної ділянки у розмірі 

її нормативної грошової оцінки. 

 
Громадяни мають отримати гарантоване 

право на загальне використання лісових 

ресурсів 

Проект Закону про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо забезпечення гаран-

тій прав громадян на загальне використання лісо-

вих ресурсів № 4746 від 01.06.2016, знаходиться 

на розгляді у комітетах (ініціатор – Єднак О.В., 

(безпартійний)).  

Законопроект передбачає внесення змін до Лісо-

вого кодексу України, Закону України «Про мис-

ливське господарство та полювання» та Кодексу 

України «Про адміністративні правопорушення». 

Законопроект пропонує:  

- покласти на постійних лісокористувачів обов’язки 

із забезпечення права громадян на загальне вико-

ристання лісових ресурсів;  

- зменшити максимальний строк виділення лісів 

для рекреаційних потреб у довгострокове тимча-

сове користування із п’ятдесяти до десяти років; 

- запровадити адміністративну відповідальність за 

незаконне встановлення будівель, споруд, в т.ч. 

огорож та незаконне обмеження доступу громадян 

до лісів;  

- запровадити можливості для встановлення на 

вимогу громади безоплатних постійних лісових 

сервітутів у лісах приватної власності, тощо. 

 

Введення мораторію на несанкціоновані ви-

рубки лісів та зелених насаджень 

Проект Закону про внесення змін до Лісового ко-

дексу України (щодо встановлення мораторію на 

вирубку лісів та зелених насаджень у містах та 

інших населених пунктах) № 4800 від 13.06.2016, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Бойко Ю.В. та ін. (партія «Опозиційний блок»)).  

Законопроектом пропонується ввести мораторій 

строком на 5 років на всі види та способи рубок, 

крім заходів лісовпорядкування та поліпшення 

якісного складу лісів (відповідно до порядку, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України). Мо-

раторій також має поширюватися на видалення 

зелених насаджень в найважливіших об’єктах зе-

леного благоустрою, таких як: 

- сквери та ботанічні сади;  

- парки та лісопарки;  

- рекреаційні зони;  

- міські ліси та приміська зелена зона;  

- зелені насадження прибудинкових територій;  

- урочища зі стрімкими схилами;  

- берегозахисні ділянки та водоохоронні зони; 

- острова річок у межах населених пунктів.  

 

 

Аграрне законодавство 

Спрощення процедури ввезення в Україну 

зразків насіння та садивного матеріалу  

Проект Закону про внесення змін до Закону Украї-

ни «Про насіння і садивний матеріал» (щодо вве-

зення, вивезення зразків насіння та садивного 

матеріалу) № 4758 від 02.06.2016, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатори – Хлань С.В. та ін.,  

(партії «Блок Петра Порошенка», «Самопоміч», 
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«Батьківщина», «Народний фронт», «Радикальна 

партія Олега Ляшка»)).  

Метою законопроекту є створення сприятливих 

умов для ввезення в Україну зразків насіння та 

садивного матеріалу для селекційних, дослідних 

робіт та експонування. Законопроектом також 

визначаються суб’єкти, які отримують право на 

ввезення та вивезення насіння і садивного матері-

алу. Окрім цього, у законопроекті уточнюється 

процедура ввезення та введення в обіг на терито-

рії України зразків насіння та садивного матеріалу, 

які не потребують додаткової перевірки показни-

ків, зазначених у сертифікатах ISTA та/або серти-

фікатах ОЕСР. 

 

Дозвіл на приватизацію підприємств спир-

тової та лікеро-горілчаної промисловості 

Проект Закону про особливості приватизації підп-

риємств спиртової та лікеро-горілчаної промисло-

вості № 4861 від 23.06.2016, знаходиться на розг-

ляді у комітетах (ініціатор – Лапін І.О. (партія 

«Народний фронт»)). 

Законопроектом пропонується внести зміни до 

Закону України «Про перелік об’єктів права дер-

жавної власності, що не підлягають приватизації». 

Зокрема, передбачається виключення із переліку 

об’єктів права державної власності, що не підля-

гають приватизації, підприємства спиртової та 

лікеро-горілчаної промисловості, а також встанов-

лення особливостей приватизації даних підпри-

ємств. 
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В публікації «Огляд аграрного законодавства в Україні» розглядаються закони та нормативно-правові акти Верхов-

ної 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 аналі-

зується» означає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони на-

будуть 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: законо-

проекти, зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 
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