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Законопроекти, запропоновані у Верхов-
ній Раді України у січні 2018 року 
 

Сільськогосподарські землі 

 

Вводиться моніторинг земельних відносин 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо моніторингу земель-

них відносин» № 7502 від 18.01.2018, знаходиться 

на розгляді у комітетах (ініціатори – Іщейкін К.Є., 

Матвієнко А.С. (партія «Блок Петра Порошенка»)).  

Даним законопроектом визначаються загальні пра-

вові засади проведення моніторингу земельних від-

носин в Україні та повноваження центральних ор-

ганів виконавчої влади щодо участі у проведенні та-

кого моніторингу. 

Головним чином, повинні бути зафіксовані показ-

ники, які характеризують стан земельних відносин 

в Україні, з метою підвищення рівня прозорості у 

земельній сфері. 

 

Учасники бойових дій отримують пільгові 

права на одержання землі 

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України та деяких законодавчих актів Ук-

раїни щодо забезпечення гарантій реалізації учас-

никами бойових дій та осіб, прирівняних до них, в 

тому числі учасниками антитерористичної операції, 

Революції Гідності та їх сім'ями пільг на одержання 

земельних ділянок, а також припинення корупцій-

них зловживань у сфері розпорядження землями 

державної та комунальної власності» № 7511 від 

19.01.2018, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Івченко В.Є., Петьовка В.В та ін. (партії 

«Батьківщина», «Воля Народу», «Блок Петра Поро-

шенка», «Радикальна партія Олега Ляшка», «На-

родний фронт», позафракційні)).  

Норми законопроекту поширюються на учасників 

бойових дій, осіб, прирівняних до них, зокрема, ін-

валідів війни, учасників антитерористичної опера-

ції, Революції Гідності, а також членів сімей загиб-

лих таких осіб (надалі: учасники бойових дій). 

Законопроект, зокрема, передбачає: 

- надання учасникам бойових дій права на пер-

шочергове безоплатне одержання у приватну 

власність земельної ділянки із земель держав-

ної чи комунальної власності для ведення осо-

бистого селянського господарства по всій тери-

торії України; 

- право на отримання грошової компенсації у разі 

відсутності земель або у разі добровільної від-

мови осіб від земельних ділянок (компенсація 

складає близько 80 тис. грн. та має бути випла-

чена не пізніше року з дня реєстрації звер-

нення); 

- збереження за працівниками соціальної сфери 

права безоплатної приватизації земельних діля-

нок для ведення особистого селянського госпо-

дарства, а також надання такого права учасни-

кам бойових дій та власникам споруд на даній 

земельній ділянці; 

- встановлення 7-річної заборони на відчуження 

таких приватизованих земельних ділянок, пе-

редачу їх у користування та зміну цільового 

призначення; 

- введення адміністративної відповідальності по-

садових осіб за порушення строків розгляду 

заяв щодо надання земельної ділянки, тощо.   

 

 

Податкове законодавство 

 

Нові продукти зі зниженою ставкою ПДВ  

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо зниження ставки податку на 

додану вартість для деяких видів сільськогосподар-

ської продукції» № 7420-2 від 03.01.2018, знахо-

диться на розгляді у комітетах (ініціатори – Мірош-

ніченко І.В., Давиденко В.М. (партії «Самопоміч», 

«Блок Петра Порошенка»)). 

Даний законопроект є альтернативним до з/п № 

7420-1 від 27.12.2017 (див. випуск № 01/2018 

«Огляд аграрного законодавства» АПД). Законо-

проектом передбачається розширити список проду-

ктів харчування, на які передбачається знизити ста-

вку ПДВ з 20% до 10% при операціях з постачання 

на митній території України та ввезення на митну 

територію України, для наступної продукції: 

 овочі; 

 пшениця, жито та борошно з них; 

 хлібобулочні вироби. 
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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 сіль-

ське 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, зареєстро-

вані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 
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