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Законопроекти, запропоновані у Верхов-

ній Раді України у березні 2018 року 

 

Сільськогосподарські землі 

Посилення захисту сільськогосподарських 

земель та майна від протиправного захоп-

лення 

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України та деяких інших законодавчих ак-

тів щодо протидії рейдерству» № 8121 від 

14.03.2018, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Кулініч О.І., Бакуменко О.Б. та ін. (пар-

тії "Відродження», «Блок Петра Порошенка», «Ра-

дикальна партія Олега Ляшка», «Об’єднання Само-

поміч», «Народний фронт», «Воля народу», поза-

фракційні)).  

Законопроектом пропонується:  

 запровадження низки дієвих антирейдерських 

заходів для захисту майнових прав власників і 

користувачів земельних ділянок; 

 вдосконалення процедури державної реєстрації 

земельних ділянок та речових прав на них;  

 покращення взаємодії Державного земельного 

кадастру та Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Законопроектом також визначається, що Кабінет 

Міністрів України зобов’язаний забезпечити органі-

зацію та фінансування внесення до Державного зе-

мельного кадастру інформації про всі земельні діля-

нки, сформовані до 1 січня 2013 року. 

 

Аграрне законодавство 

Аграрна політика відповідно до євроінтегра-

ційних зобов’язань 

Проект Закону «Про основні засади державної аг-

рарної політики та державної політики сільського 

розвитку» № 8171 від 21.03.2018, знаходиться на 

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

Кулініч О.І. та ін. (партії «Блок Петра Порошенка», 

«Радикальна партія Олега Ляшка», «Відродження», 

«Народний фронт», «Воля народу», позафрак-

ційні)). 

Даний законопроект є проектом базового рамко-

вого закону щодо комплексного реформування аг-

ропромислового комплексу України та наближення 

до стандартів Євросоюзу. 

Законопроектом визначаються наступні пріоритети 

державної аграрної політики відповідно до зобов'я-

зань України щодо євроінтеграції, а саме: 

 забезпечення продовольчої безпеки; 

 стимулювання розвитку малих виробників; 

 впровадження сільськогосподарських (с/г) 

інновацій та розвиток дорадництва;  

 захист довкілля від негативного впливу с/г дія-

льності; 

 стале управління лісовим господарством та ри-

бальством; 

 підвищення рівня зайнятості сільського насе-

лення; 

 підвищення конкурентоспроможності с/г проду-

кції на внутрішньому й світових ринках; 

 захист прав та інтересів землевласників та зем-

лекористувачів; 

 розвиток туристичної привабливості сільських 

районів; 

 підвищення якості життя в сільській місцевості. 

Законопроект передбачає встановлення частки бю-

джетних видатків на фінансування державної агра-

рної політики та політики розвитку сільської місце-

вості не менше 5%. 

План заходів з реалізації основних засад державної 

аграрної політики та політики сільського розвитку 

розробляється на п'ять років Міністерством аграр-

ної політики і продовольства України і затверджу-

ється Кабінетом Міністрів. 

 

Бюджетні дотації для малих та середніх під-

приємств тваринництва 

Проект Закону «Про внесення змін до статті 18 

"Прикінцеві положення" Закону України "Про дер-

жавну підтримку сільського господарства України" 

щодо вдосконалення справедливості у питанні дер-

жавної підтримки галузі тваринництва» № 8182 від 

22.03.2018, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Шевченко О.Л., Дубінін О.І. та ін. (пар-

тія «Блок Петра Порошенка», позафракційні)).  
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Метою законопроекту є покращення розподілу бю-

джетної підтримки серед малих та середніх підпри-

ємств. Законопроектом встановлюється, що сума 

виплат за всіма видами державної підтримки про-

тягом одного бюджетного року не може перевищу-

вати 20 млн. гривень (близько 600 тис. євро, станом 

на 01.04.2018) одному виробнику продукції тварин-

ництва та пов’язаним з ним особам. Цю норму про-

понується зробити чинною до 31 грудня 2028 року.  

 

Підвищення вимог до органічної продукції 

Проект Закону «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування ор-

ганічної продукції» № 5448-д від 30.03.2018, знахо-

диться на розгляді у комітетах (ініціатори – Бакуме-

нко О.Б., Івченко В.Є. та ін. (партії «Блок Петра По-

рошенка», «Батьківщина», «Радикальна партія 

Олега Ляшка», «Відродження», «Народний фронт», 

«Воля народу», «Об’єднання Самопоміч», позафра-

кційні)). 

Даний законопроект є доопрацюванням законопро-

екту № 5448 від 24.11.2016 (див. випуск 12/2016 

«Огляд аграрного законодавства») і містить наступ-

ні додаткові положення:  

• детальні правила щодо органічного виробниц-

тва аквакультури та тваринництва; 

• особливості ввезення органічної продукції на 

територію України та вивезення такої продукції; 

• запровадження дворівневої системи контролю 

за органічним виробництвом через надання 

права Держпродспоживслужбі контролювати 

діяльність не тільки операторів ринку, але й ор-

ганів сертифікації; 

• встановлення штрафних санкцій за порушення 

вимог законодавства у сфері виробництва, 

обігу та маркування органічної продукції. 

Окремо встановлено вимоги до переліку речовин, 

які дозволяється використовувати у процесі органі-

чного виробництва. Визначено процедуру, за якою 

вони можуть бути дозволені до використання.  

 

Автор, редакція та контакти: 

Марія Ярошко, Симан Юрк 
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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 піз-

ніше; 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, за-

реєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 
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