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Закони та інші нормативно-правові 
акти, які набули чинності у листопаді 
2016 року  
 

Продовжена заборона на відчуження земель 

сільськогосподарського призначення  

Закон України «Про внесення зміни до розділу X 

«Перехідні положення» Земельного кодексу Укра-

їни щодо продовження заборони відчуження сіль-

ськогосподарських земель» № 1669-VIII (Законо-

проект № 5123-1 від 06.10.2016), повернуто з під-

писом від Президента 28.10.2016 року. Цей Закон 

набрав чинності 02.11.2016 року. 

Докладніше див. випуск «Огляд аграрного законо-

давства» 11/2016.  

 

 

Законопроекти, запропоновані у Верхов-
ній Раді України у листопаді 2016 року 
 

Аграрне законодавство 

Альтернатива до Закону «Про дитяче харчу-

вання» 

Проект Закону «Про дитяче харчування» №5293-1 

від 03.11.2016, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Королевська Н.Ю., Солод Ю.В. (партія 

«Опозиційний блок»)).   

Даний проект Закону є альтернативним до законо-

проекту № 5293 (див. випуск 11/2016 «Огляд агра-

рного законодавства»). Зокрема пропонується: 

 залишити забезпечення дитячим харчуванням 

за рахунок державного бюджету дітей, які пос-

траждали внаслідок Чорнобильської катаст-

рофи (попередній законопроект № 5293 пропо-

нує передати це питання на розсуд органів міс-

цевого самоврядування і надавати фінансу-

вання виключно за рахунок місцевих бюдже-

тів); 

 посилити соціальний захист дітей із багатодіт-

них, прийомних сімей, дитячих будинків сімей-

ного типу, та дітей, які є внутрішньо переміще-

ними особами, шляхом надання їм безкоштов-

ного дитячого харчування; 

 обмежити використання у виробництві дитя-

чого харчування окремих видів харчових доба-

вок. 

Реформування спиртової галузі 

Проект Закону «Про демонополізацію та впрова-

дження ринкових засад функціонування спиртової 

галузі» № 5445 від 23.11.2016, знаходиться на ро-

згляді у комітетах (ініціатор – Гройсман В.Б. (Кабі-

нет Міністрів України)).   

Законопроектом передбачається: 

 виключити із переліку об’єктів права державної 

власності, що не підлягають приватизації, підп-

риємства спиртової та лікеро-горілчаної проми-

словості; 

 сформувати дві групи цілісних майнових ком-

плексів державних підприємств спиртової та лі-

керо-горілчаної промисловості (виробників 

спирту етилового), визначити особливі умови 

приватизації та діяльності в післяприватизацій-

ний період для кожної із груп; 

 провести повну лібералізацію експорту спирту 

з України; 

 надати дозвіл на імпорт спирту лише уповнова-

женим на це Кабінетом Міністрів державним 

підприємствам.  

  

Імплементація європейського досвіду щодо 

органічного виробництва  

Проект Закону «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування ор-

ганічної продукції» № 5448 від 24.11.2016, знахо-

диться на розгляді у комітетах (ініціатор – Гройсман 

В.Б. (Кабінет Міністрів України)).   

Законопроектом передбачається: 

 встановлення загальних засад державного ре-

гулювання у сфері органічного виробництва та 

обігу органічної продукції; 

 визначення прав та обов’язків суб’єктів ринку 

органічної продукції; 

 встановлення основних принципів проведення 

сертифікації органічного виробництва та вимог 

до органів сертифікації (з урахуванням  євро-

пейського досвіду щодо запровадження держа-

вно-приватної системи контролю органічного 

сектору); 

 встановлення адміністративної відповідальності  

за порушення вимог законодавства у сфері ор-
ганічного виробництва, обігу та маркування ор-

ганічної продукції.

mailto:info@apd-ukraine.de
http://www.apd-ukraine.de/
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  Податкове законодавство 

Оподаткування неприбуткових організацій 

Проект Закону «Про внесення змін до розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу Укра-

їни (щодо захисту прав неприбуткових організацій, 

в тому числі громадських організацій та сільського-

сподарських обслуговуючих кооперативів)» № 

5351 від 03.11.2016, знаходиться на розгляді у ко-

мітетах (ініціатор – Івченко В.Є. (партія «Батьків-

щина»)).  

Проектом Закону пропонується продовжити термін 

приведення неприбутковими організаціями (в тому 

числі сільськогосподарських обслуговуючих коопе-

ративів) своїх установчих документів у відповід-

ність до змін до Податкового кодексу (ПК) України, 

що набули чинності 13.08.2015 року, до 1 липня 

2017 року. Наразі неприбуткові організації, які не 

приведуть свої установчі документи у відповідність 

до змін до ПК до 1 січня 2017 року, будуть виклю-

чені з Реєстру неприбуткових організацій і підляга-

тимуть оподаткуванню. 

 

Зміни оподаткування для аграріїв 

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо удосконалення системи опо-

даткування у сфері земельних відносин і сільського 

господарства та зниження ставки податку на до-

дану вартість для деяких видів сільгосппродукції» 

№ 5363 від 04.11.2016, знаходиться на розгляді у 

комітетах (ініціатори – Бакуменко О.Б., Острікова 

Т.Г. та ін. (партії «Блок Петра Порошенка», «Об’єд-

нання «Самопоміч»», «Воля народу», «Відро-

дження», «Народний фронт», «Радикальна партія 

Олега Ляшка», позафракційні)). 

 

Законопроектом пропонується внесення ряду змін 

до Податкового кодексу України, зокрема: 

 зниження ставки ПДВ до 7% на «соціально зна-

чущі» продукти харчування та відповідну сіль-

ськогосподарську сировину для їхнього вироб-

ництва; 

 встановлення мінімальної ставки земельного 

податку для сільгоспугідь на рівні 0,6% норма-

тивної грошової оцінки земель (НГО), яка наразі 

складає 0,3%; 

 запровадження окремої ставки єдиного податку 

для сільськогосподарських угідь, що перебува-

ють в умовах закритого ґрунту; 

 введення мінімального податкового соціаль-

ного зобов'язання (МПСЗ). Його ставка встано-

влюватиметься органами місцевого самовряду-

вання у розмірі не менше 1% та не більше 2% 

від (НГО) гектара сільськогосподарських угідь. 

З обрахунку МПСЗ фізичної особи виключається 

мінімальна земельна площа розміром в 1 га, що 

дозволить уникнути оподаткування 73% сільсь-

ких домогосподарств. 

Очікується, що введення МПСЗ та підвищення міні-

мальної ставки земельного податку компенсують 

зниження ставки ПДВ на окремі види продуктів.  
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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 ана-

лізується»: 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, 

зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети 

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

