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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чинно-

сті у травні 2018 року  

Повернення ПДВ при експорті сої та ріпаку  

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо деяких питань оподатку-

вання податком на додану вартість операцій з ви-

везення за межі митної території України олійних 

культур» № 7403-д від 04.04.2018 (ініціатор – Южа-

ніна Н.П. (партія «Блок Петра Порошенка»)). Закон 

прийнято Верховною Радою України 22.05.2018 та 

направлено на підпис Президенту України 

25.05.2018.  

Закон передбачає повернення ПДВ лише тим підп-

риємствам-виробникам, котрі експортують сою та 

ріпак, які вони самі виростили. 

Законопроекти, прийняті Верховною Ра-

дою України у першому читанні у травні 

2018 року 

 

Заборона використання пальмової олії  

Проект Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нів України щодо заборони використання пальмо-

вої олії у виробництві харчових продуктів» № 3871 

від 02.02.2016 (ініціатори – Ляшко О.В., Галасюк 

В.В. та ін. (партія «Радикальна партія Олега Ля-

шка»)). Законопроект прийнято за основу в пер-

шому читанні 15.05.2018, готується на друге чи-

тання. 

Законопроектом забороняється використання паль-

мової олії у виробництві харчових продуктів, мо-

лока та молочних продуктів та встановлюється ад-

міністративна відповідальність за порушення цієї 

норми (докладніше див. випуск № 03/2016 «Огляд 

аграрного законодавства» АПД). 

 

Дерегуляція виробництва цукру  

Проект Закону «Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законів України щодо державного 

регулювання виробництва і реалізації цукру» № 

4532 від 27.04.2016 (ініціатор – Гройсман В.Б. (Ка-

бінет Міністрів України)). Законопроект прийнято за  

основу в першому читанні 17.05.2018, готується на 

друге читання. 

Законопроект скасовує державне регулювання ри-

нку цукру, визначене Законом України «Про держа-

вне регулювання виробництва і реалізації цукру» 

(№ 758-XIV от 17.06.1999р.) та Законом України 

«Про внесення зміни до статті 5 Закону України 

“Про державне регулювання імпорту сільськогоспо-

дарської продукції"» (№ 1327-XIV от 22.12.1999р.) 

(докладніше див. випуск № 05/2016 «Огляд аграр-

ного законодавства» АПД).  

 

Власність на землю для сімейних ферм 

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України та деяких законодавчих актів Ук-

раїни щодо стимулювання створення і розвитку сі-

мейних фермерських господарств та припинення 

корупційних зловживань у сфері розпорядження 

землями державної та комунальної власності» № 

7060 від 04.09.2017, (ініціатори – Івченко В.Є., Ку-

лініч О.І. та ін. (партії «Батьківщина», «Відро-

дження», «Блок Петра Порошенка», «Народний 

фронт», «Об’єднання Самопоміч», «Радикальна 

партія Олега Ляшка», позафракційні)). Прийнято за 

основу у першому читанні 22.05.2018, готується на 

друге читання.  

Метою законопроекту є відкриття доступу для гро-

мадян до сільськогосподарських (с/г) земель. Для 

цього законопроектом, зокрема, встановлюється 

порядок оренди та передачі у власність сімейним 

фермерам земельних ділянок з комунальної та дер-

жавної власності (докладніше див. випуск № 

10/2017 «Огляд аграрного законодавства» АПД).  

 

Доповнення до питань землекористування у 

масивах земель 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення 

правил землекористування у масивах земель сіль-

ськогосподарського призначення, запобігання рей-

дерству та стимулювання зрошення в Україні» № 

6049-д від 26.12.2017, (ініціатори – Кулініч О.І., Ба-

куменко О.Б. та ін. (партії «Відродження», «Блок 

Петра Порошенка», «Народний фронт», «Воля на-

роду»)).  
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Прийнято за основу у першому читанні 22.05.2018, 

готується на друге читання. 

Законопроект направлений, зокрема,  на комплек-

сне вирішення наступних питань використання ма-

сивів земель с/г призначення: 

 порядок проведення інвентаризації масиву зе-

мель Державного земельного кадастру; 

 обов’язковість оновлення нормативної грошової 

оцінки землі при проведенні інвентаризації ма-

сиву земель с/г призначення; 

 закріплення на законодавчому рівні правового 

статусу земельних ділянок під полезахисними 

лісовими смугами як земель с/г призначення. 

При цьому передбачена можливість передачі 

таких земельних ділянок у користування фізич-

ним та юридичним особам за умови збере-

ження, відновлення та утримання насаджень. 

 надання права оренди користувачам земельних 

ділянок масиву на польові дороги всередині ма-

сиву. Польові дороги, які обмежують його, за-

лишаються землями загального користування. 

 передача земельних ділянок під польовими до-

рогами в оренду землекористувачу, який вико-

ристовує земельні ділянки загальною площею 

75% від загальної площі масиву. Якщо такий зе-

млекористувач відсутній, то такі земельні діля-

нки передаються в оренду особам, які викорис-

товують не менше 25% масиву. 

 визнання земель колективної власності ліквідо-

ваних колективних с/г підприємств комуналь-

ною власністю територіальних громад сіл, се-

лищ, міст. 

 

Легалізація сімейних ферм 

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів Ук-

раїни щодо стимулювання створення та діяльності 

сімейних фермерських господарств» № 6490-д від 

18.05.2018, (ініціатори – Южаніна Н.П., Бакуменко 

О.Б. та ін. (партії «Блок Петра Порошенка», «Бать-

ківщина», «Відродження», «Народний фронт», 

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

льна партія Олега Ляшка»)). Законопроект прийн-

ято за основу в першому читанні 22.05.2018, готу-

ється на друге читання. 

Даний законопроект є альтернативним до законо-

проекту № 6490 від 24.05.2017 і направлений на 

легалізацію сімейних фермерських господарств з 

набуттям статусу фізичної особи - підприємця - ви-

робника c/г продукції.  Таке право надається сімей-

ним фермерським господарствам тільки за сукупно-

сті наступних критеріїв: 

 здійснення діяльності виключно в межах фер-

мерського господарства, зареєстрованого від-

повідно до Закону "Про фермерське господар-

ство": 

 зайняття виключно виробництвом с/г продук-

ції, її переробкою та постачанням; 

 здійснення господарської діяльності (крім пос-

тачання) за місцем податкової адреси сімей-

ного фермерського господарства; 

 відсутності використання праці найманих осіб; 

 умови, що членами фермерського господарс-

тва такої фізичної особи є лише члени сім'ї цієї 

особи; 

 умови, що площа с/г угідь у власності та/або 

користуванні, земель водного фонду у корис-

туванні членів фермерського господарства 

становить не менш як 2 гектари, але не більш 

як 20 гектарів. 

Законопроектом також передбачено: 

 пільговий порядок сплати єдиного соціального 

внеску (ЄСВ) для усіх членів фермерського гос-

подарства, у т.ч. його голови.  Держава фінан-

сує сплату ЄСВ протягом 10 років за наступною 

схемою:  

- у перший рік у розмірі 90% ЄСВ,  

- у другий рік - 80%,  

- у третій - 70% і т.д.,   

З десятого року фермер сплачує самостійно 

100% ЄСВ. Наразі сільські сім’ї  не сплачують 

податки та ЄСВ.  

 здійснення сплати податку на доходи фізичних 

осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї), 

до місцевих бюджетів за місцезнаходженням 

таких земельних ділянок, а не за місцем реєст-

рації платника податку. 
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Законопроекти, запропоновані у Верхов-

ній Раді України у травні 2018 року 

Зміни у передачі земельних ділянок у влас-

ність 

Проект Закону «Про внесення доповнення до статті 

116 Земельного кодексу України (щодо безкоштов-

ного отримання громадянами у власність земельних 

ділянок, які перебували у постійному користуванні 

їхніх померлих родичів)» № 8399 від 23.05.2018, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – Мі-

щенко С.Г. (позафракційний)). 

Спадкоємці першого або другого ступеня спорід-

нення померлих землекористувачів мають право 

безкоштовно отримувати державні або комунальні 

земельні ділянки своїх померлих родичів (для кож-

ного виду використання: індивідуального житло-

вого будівництва, садівництва і городництва). 

Автор, редакція та контакти: 

Марія Ярошко, Симан Юрк 

Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) 

Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ 

Тел. +38044/ 2356327 

info@apd-ukraine.de 

www.apd-ukraine.de 

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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