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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чинно-

сті у грудні 2018 року  
 

На підтримку аграрного сектору у 2019 році 

буде надано 5,9 млрд. грн. 

Закон України «Про Державний бюджет України на 

2019 рік» № 2629-VIII від 23.11.2018. Закон підпи-

сано Президентом України 07.12.2018 та набирає 

чинності 01.01.2019. 

Відповідно до Закону, у 2019 на державну підтри-

мку агросектору (аграрних товаровиробників) 

виділяється 5,9 млрд. грн., з них, зокрема, за 

окремими напрямками: 

- 3,5 млрд грн. – на підтримку галузі тва-

ринництва, зберігання та переробки сіль-

ськогосподарської (с/г) продукції, акваку-

льтури (рибництва); 

- 0,8 млрд грн. - фінансова підтримка розви-

тку фермерських господарств; 

- 0,12 млрд. грн. – здешевлення кредитів; 

- 0,8 млрд грн. – часткова компенсація за-

трат на купівлю вітчизняної с/г техніки; 

- 0,4 млрд грн. – фінансування розвитку 

хмелярства, садівництва, плодівництва 

тощо. 

До того, Законом передбачаються наступні видат-

ки на державні установи в галузі агросектору:  

 на фінансування Держгеокадастру 1,705 млрд. 

грн., в тому числі 0,24 млрд. грн. – на прове-

дення земельної реформи, які мають бути 

спрямовані, зокрема, на проведення інвента-

ризації земель с/г та лісогосподарського приз-

начення, природно-заповідного фонду, прибе-

режних захисних смуг; 

 на фінансування Держрибагентства України 

0,4 млрд грн.; 

 на фінансування Держлісагентства України 

0,29 млрд. грн., в тому числі 0,15 млрд. грн. – 

на ведення лісового і мисливського господарс-

тва, охорону і захист лісів;  

 на фінансування Держпродспоживслужби 

України передбачено 3,6 млрд. грн., в тому чи-

слі 0,68 млрд. грн. – на протиепізоотичні захо-

ди та участь у Міжнародному епізоотичному 

бюро. 

Зменшення державної підтримки у 2018 

Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2018 

рік»» № 2648-VIII від 06.12.2018. (Законопроект 

№ 9369 від 05.12.2018), Закон прийнято Верхов-

ною Радою України 07.12.2018 та підписано Пре-

зидентом України 11.12.2018. Цей Закон набирає 

чинності 13.12.2018. 

З метою забезпечення, головним чином, фінансу-

вання пенсій населенню України, даним Законом 

скорочуються, серед інших, наступні програми 

державної підтримки агросектору у 2018: 

 програма «Державна підтримка галузі тварин-

ництва» в обсязі 979,0 млн. грн.; 

 програма «Фінансова підтримка фермерських  

господарств» в обсязі 850,0 млн. грн.;  

 програма «Фінансова підтримка сільгосптова-

ровиробників» в обсязі 250,0 млн. грн. 

 

Удосконалення правил надання інформації 

про харчові продукти 

Закон України «Про інформацію для споживачів 

щодо харчових продуктів» (з/п № 8450 від 

07.06.2018) прийнято Верховною Радою України 

06.12.2018 та направлено на підпис Президенту 

України.  

Закон розроблений у рамках гармонізації законо-

давства України із законодавством Європейського 

Союзу та виконання зобов’язань України в сфері 

санітарних та фітосанітарних заходів.  

Законом встановлюються: 

 правові та організаційні засади надання спо-

живачам інформації про харчові продукти; 

 загальні принципи та вимоги щодо надання 

споживачеві інформації про харчові продукти.  

Маркування харчових продуктах обов’язково має 

містити: 

- назву харчового продукту, 

- перелік інгредієнтів, в т.ч. тих, які викли-

кають алергічні реакції, 

- кількість харчового продукту, 

- мінімальний термін придатності, 

- особливі умови зберігання та використан-

ня, 
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- найменування та місцезнаходження від-

повідального оператора ринку чи імпор-

тера, 

- країну або місце походження, 

- інструкцію з використання (за необхіднос-

ті), 

- для напоїв зі  вмістом спирту етилового 

понад 1,2 % об’ємних одиниць – фактич-

ний вміст спирту у напої, 

- інформацію про поживну цінність, 

- інформацію про наявність ГМО, якщо їхня 

частка перевищує 0,9% в будь-якому інг-

редієнті харчового продукту. Такий про-

дукт має містити позначку «з ГМО»; 

 обов’язки операторів ринку з доведення цієї 

інформації до інших операторів ринку та до 

споживачів. 

Також Закон визначає, що харчові продукти, які 

відповідають вимогам законодавства, які діяли до 

введення в дію цього Закону, але не відповідають 

вимогам цього Закону, можуть вироблятися та 

вводитися в обіг протягом трьох років після вве-

дення в дію цього Закону.  

Держпродспоживслужба визначається органом, 

який буде контролювати виконання операторами 

ринку вимог до інформації про харчові продукти. 

Передбачається відповідальність операторів ринку 

харчових продуктів за порушення норм Закону у 

вигляді штрафів розміром від 5 до 40 мінімальних 

заробітних плат. 

Норми Закону не поширюються на харчові продук-

ти, призначені для особистого споживання. 

 

Продовження мораторію на продаж сільсь-

когосподарських земель 

Закон України «Про внесення змін до розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу Украї-

ни щодо продовження заборони відчуження сіль-

ськогосподарських земель» (Законопроект № 

9355-5 від 04.12.2018). Закон прийнято Верховною 

Радою України 20.12.2018 та готується на підпис 

Президенту України.  

Даним Законом продовжується строк дії мораторію 

на продаж земель сільськогосподарського (с/г) 

призначення до 01.01.2020. 

Одночасно Кабінет Міністрів України уповноважу-

ється розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України проект Закону України про обіг 

земель с/г призначення до 01.03.2019. 

 

Законопроекти, запропоновані у Верхов-

ній Раді України у грудні 2018 року 
 

Альтернативи щодо продовження мораторію 

на продаж сільськогосподарських земель 

Наведені у таблиці нижче законопроекти є аль-

тернативними до законопроекту № 9355-5 від 

04.12.2018, що був прийнятий 20.12.2018 (див. 

вище). 

№ з/п Що пропонується 

9355-1 від 

04.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення до 

22.04.2019; 

9355-2 від 

04.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення до 

07.11.2019; 

9355-3 від 

04.12.2018 

 заборонити купівлю-продаж 

земель с/г призначення до 

проведення та встановлення 

результатів Всеукраїнського 

референдуму з цього питання; 

 запровадити можливість вику-

пу державою в особі уповно-

важеного Кабінетом Міністрів 

України органу земельних ді-

лянок с/г призначення у влас-

ників за їхнім зверненням за 

ринковою вартістю; 

 доручити Кабінету Міністрів 

України провести до 

01.01.2023 інвентаризацію зе-

мельних ділянок с/г призна-

чення усіх форм власності; 

9355-4 від 

04.12.2018 

 продовжити строк дії морато-

рію на продаж земель с/г при-

значення до 01.07.2020; 

 доручити Кабінету Міністрів 

України до 01.03.2020 розро-

бити проект Закону про обіг 

земель с/г призначення; 
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9355-6 від 

04.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення до 

моменту законодавчого врегулю-

вання обігу земель с/г призначен-

ня та розробки відповідних норма-

тивно-правових актів, але не 

раніше 01.01.2030; 

9355-7 від 

04.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення до 

моменту законодавчого врегулю-

вання обігу земель с/г призначен-

ня та розробки відповідних норма-

тивно-правових актів; 

9355-8 від 

05.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення до 

30.12.2019; 

9355-9 від 

05.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення до 

29.10.2019; 

9355-10 

від 

06.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення до 

01.05.2019; 

9355-11 

від 

07.12.2018 

 продовжити строк дії морато-

рію на продаж земель с/г при-

значення до 01.01.2021; 

 доручити Кабінету Міністрів 

України до 01.07.2019 розро-

бити проект Закону про обіг 

земель с/г призначення; 

9355-12 

від 

12.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення до 

1 січня року, що вираховується за 

наступною формулою: 

 

9355-13 

від 

14.12.2018 

 продовжити строк дії морато-

рію на продаж земель с/г при-

значення до 01.01.2022; 

 доручити Кабінету Міністрів 

України до 01.07.2019 розро-

бити проект Закону про обіг 

земель с/г призначення; 

 призначити на 27.10.2019 

проведення Всеукраїнського 

референдуму стосовно купівлі-

продажу земель с/г призна-

чення; 

9355-14 

від 

14.12.2018 

 продовжити строк дії морато-

рію на продаж земель с/г при-

значення до 01.01.2024; 

 заборонити до 01.01.2024 

надання права користування 

чужою земельною ділянкою 

для с/г потреб (емфітевзис); 

 запровадити можливість вику-

пу державою в особі уповно-

важеного Кабінетом Міністрів 

України органу земельних ді-

лянок с/г призначення у влас-

ників за їхнім зверненням; 

 доручити Кабінету Міністрів 

України провести до 

01.01.2024 інвентаризацію зе-

мельних ділянок с/г призна-

чення усіх форм власності; 
 розробити та внести на розг-

ляд Верховної Ради України 

проекти  законів про порядок 

викупу державою земельних 

ділянок с/г призначення, про 

стимулювання розвитку сімей-

них фермерських господарства 

та підтримку  фермерської дія-

льності; 

9355-15 

від 

14.12.2018 

продовжити строк дії мораторію на 

продаж земель с/г призначення 

безстроково (на період дії статті 13 

Конституції України) 

Автори, редакція та контакти: Марія Ярошко, Симан Юрк 

9364 від 

04.12.2018 

заборонити торгівлю землею с/г 

призначення, крім продажу державі  

в особі спеціально уповноваженого 

державного органу в порядку і на 

умовах, визначених спеціальним 

Законом України. 
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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 

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, 

зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети. 

Німецько-український агрополітичний діалог (АПД) 

Героїв Оборони, 10, офіс 10, 03680 Київ 

Тел. +38066/ 5981440 

info@apd-ukraine.de 

www.apd-ukraine.de
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