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

Розширення фінансування рибної галузі 

Закон України «Про внесення змін до додатка № 3 

до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2016 рік» щодо фінансового забезпечення ре- 

формування рибної галузі України» № 1516-VIII (за-

конопроект № 4464 від 18.04.2016), прийнято Вер-

ховною Радою України 08.09.2016 року. Цей Закон 

набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

Передбачається перерозподіл бюджетних коштів в 

розмірі 15 млн. грн (близько 540 тис. євро) з фінан-

сової підтримки здешевлення кредитів в агропроми-

словому комплексі на покращення матеріально-тех-

нічної бази Держрибагентства. 

 
Європейський інвестиційний банк профінан-

сує окремі галузі аграрного сектору 

Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди 

(Проект «Основний кредит для аграрної галузі - Ук-

раїна») між Україною та Європейським інвестицій-

ним банком» № 1530-VIII (законопроект № 0106 від 

28.07.2016), прийнято Верховною Радою України 

20.09.2016 року.   

Законом ратифікується Фінансова угода між Украї-

ною та Європейським інвестиційним банком, підпи-

сана 28 грудня 2015 року в м. Києві. Відповідно до 

неї Європейський інвестиційний банк надасть Укра-

їні кредит у розмірі 400 млн. євро для фінансування 

Проекту «Основний кредит для аграрної галузі - Ук-

раїна». Кошти підуть на фінансування проектів для:  

 зернових культур; 

 олійних культур; 

 рибного господарства та аквакультури (окрім ін-

вестицій в морський риболовецький флот). 

Виконавцями проектів будуть малі та середні підп-

риємства агропромислового комплексу України. 

Кредитні кошти надаватимуться траншами, кількість 

яких не перевищуватиме двадцяти. Сума кожного 

траншу мінімально складатиме 10 000 000 (десять 

мільйонів) євро. Очікується, що фінансування трива-

тиме 4 роки з дати набуття чинності Фінансової 

угоди. 

 

 

10-річне право користування земельними ді-

лянками під меліоративними установками 

Закон України «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо встановлення мініма-

льного строку оренди земельних ділянок сільського-

сподарського призначення, на яких проводиться гі-

дротехнічна меліорація» № 1532-VIII (законопроект 

№ 2920 від 20.05.2015), прийнято Верховною Радою 

України 20.09.2016 року. Цей Закон набирає чинно-

сті з дня, наступного за днем його опублікування. 

Законом встановлюється  мінімальний строк оренди 

для сільськогосподарських земельних ділянок, на 

яких проводиться гідротехнічна меліорація, не менш 

як 10 років. Дія цього Закону не поширюється на до-

говори оренди землі, укладені в установленому за-

коном порядку до дня набрання чинності цим Зако-

ном. 

 

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 по-

мерли» № 1533-VIII (законопроект № 3006 від 

01.09.2015), прийнято Верховною Радою України 

20.09.2016 року. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування, 

крім пункту 7 розділу I цього Закону, який набирає 

чинності з 1 січня 2017 року. 

Законом визначається, що земельні ділянки сільсь-

когосподарського призначення, чиї власники поме-

рли, у разі відсутності законного спадкоємця повер-

таються до територіальної громади, в межах якої 

вони знаходяться.  

 

Скасування ліцензування оптової торгівлі ал-

когольними напоями власного виробництва 

Закон України «Про внесення змін до Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкого-

льних напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової 

торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з 

власного (не придбаного) виноматеріалу» № 1534-

VIII (законопроект № 2739 від 24.04.2015), прий-

нято Верховною Радою України 20.09.2016 року. Цей 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем 

його опублікування. 

mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-viii#n52
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Законом вводяться та уточнюються нові терміни: 

«виноматеріали», «виноматеріали виноградні», «ви-

номатеріали плодово-ягідні», «виноматеріали ме-

дові», «вино виноградне», «вино плодово-ягідне» та 

«напій медовий». 

Окрім того, Закон дозволяє підприємствам здійсню-

вати оптову торгівлю алкогольними напоями без 

отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю, якщо 

вони виробляють ці алкогольні напої з виноматеріа-

лів (виноградних, плодово-ягідних або медових) ви-

ключно власного виробництва.  

 
Законопроекти, запропоновані у Верховній 
Раді України у вересні 2016 року 
 
Сільськогосподарські землі  

Продовження строку дії мораторію на купі-

влю-продаж земель сільськогосподарського 

призначення 

Проект Закону «Про внесення змін до розділу Х «Пе-

рехідні положення» Земельного кодексу України 

щодо захисту національних інтересів та продоволь-

чої безпеки держави шляхом продовження морато-

рію на відчуження земель сільськогосподарського 

призначення та запобігання їх прихованому продажу 

за договорами емфітевзису» № 5123 від 15.09.2016, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – Ти-

мошенко Ю.В., (партія «Батьківщина»)).  

Проектом Закону пропонується продовжити дію мо-

раторію на купівлю-продаж земельних ділянок сіль-

ськогосподарського призначення до 1 січня 2022 

року. При цьому передбачається можливість викупу 

державою зазначених земельних ділянок у власни-

ків за їхнім зверненням.  

 

Порядок надання учасникам АТО земельних 

ділянок 
Проект Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо гарантій соціального 

захисту учасників бойових дій та осіб, прирівняних 

до них, в частині забезпечення жилою площею та 

першочергового відведення земельних ділянок»    

№ 5125 від 15.09.2016, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатори – Рудик С.Я., Береза Ю.М. та 

ін., (партії «Блок Петра Порошенка», «Народний 

фронт», «Відродження», «Батьківщина», позафрак-

ційні)).  

Проектом Закону пропонується встановити порядок 

першочергової передачі учасникам АТО безоплатно 

у власність земельних ділянок не тільки для індиві-

дуального житлового будівництва, садівництва, а й 

для особистого селянського господарства. 

 
Автор, редакція та контакти: 

Марія Ярошко, Симан Юрк 

Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) 

Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ 
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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 аналі-

зується»: 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, заре-

єстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети 

mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/
http://iportal.rada.gov.ua/

