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Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чинно-

сті у січні 2019 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 наби-

рає чинності 01.01.2019. 

Закон передбачає загальну суму державної підт-

римки агросектору у 2019 у розмірі 5,9 млрд. грн., 

з них виділяється: 

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

ринництва, зберігання та переробки сіль-

ськогосподарської (с/г) продукції, акваку-

льтури (рибництва); 

- 0,8 млрд. грн. – на фінансову підтримку 

розвитку фермерських господарств; 

- 0,12 млрд. грн. – на здешевлення креди-

тів; 

- 0,8 млрд. грн. – на часткову компенсацію 

затрат на купівлю вітчизняної с/г техніки; 

- 0,4 млрд. грн. – на фінансування розвитку 

хмелярства, садівництва, плодівництва 

тощо. 

Окрім того, Законом передбачаються наступні 

видатки на агросектор:  

 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. 

Врегулювання землекористування у масивах 

земель  

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення пи-

тання колективної власності на землю, удоскона-

лення правил землекористування у масивах зе-

мель сільськогосподарського призначення, запобі-

гання рейдерству та стимулювання зрошення в 

Україні» № 2498-VIII від 10.07.2018. Закон наби-

рає чинності 01.01.2019.  

Закон направлений, зокрема, на комплексне 

вирішення наступних питань використання масивів 

земель сільськогосподарського (с/г) призначення:  

 порядок проведення інвентаризації масиву 

земель Державного земельного кадастру;  

 обов’язковість оновлення нормативної грошо-

вої оцінки землі при проведенні інвентаризації 

масиву 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 фізи-

чним та юридичним особам за умови збере-

ження, відновлення та утримання насаджень;  

 надання права оренди користувачам земель-

них ділянок масиву на польові дороги всере-

дині масиву. Польові дороги, які обмежують 

його, залишаються землями загального корис-

тування;  

 передача земельних ділянок під польовими 

дорогами в оренду землекористувачу, який 

використовує земельні ділянки загальною 

площею 75% від загальної площі масиву. Якщо 

такий землекористувач відсутній, то такі земе-

льні ділянки передаються в оренду особам, які 

використовують не менше 25% масиву; 

 визнання земель колективної власності лікві-

дованих колективних с/г підприємств комуна-

льною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст.  

 

Нові підходи до збереження лісів України  

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо збереження 

українських лісів та запобігання незаконному 
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вивезенню необроблених лісоматеріалів» № 2531-

VIII від 06.09.2018. Закон набирає чинності 

01.01.2019.  

Законом встановлюється обмеження на внутрішнє 

споживання вітчизняних необроблених лісоматері-

алів у розмірі 25 млн. м³ на рік. Закон передбачає 

підвищення в декілька разів штрафів за незаконну 

рубку і знищення лісових культур та молодняка.  

Переміщення через митний кордон України поза 

митним контролем або з приховуванням від мит-

ного контролю лісо- або пиломатеріалів цінних та 

рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необробле-

них, а також інших лісоматеріалів, заборонених до 

вивозу за межі митної території України, карається 

позбавленням волі на строк від трьох до п’яти 

років. У випадку повторного порушення передба-

чається позбавлення волі на строк від п'яти до 

дванадцяти років та конфіскація майна.  

Закон зобов’язує Уряд України, протягом місяця з 

дня опублікування Закону, розробити комплексну 

програму відновлення лісового фонду України та 

визначити першочергові обсяги робіт щодо відно-

влення лісів і лісорозведення, охорони лісів від 

пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших 

лісогосподарських заходів.  

 

Законопроекти, запропоновані у Верхов-

ній Раді України у січні 2019 року 
 

Підвищення родючості земель 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо збереження родючості 

сільськогосподарських земель» № 9486 від 

18.01.2019, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Демчак Р.Є., Заболотний Г.М. та ін. 

(партії «Блок Петра Порошенка», «Радикальна 

партія Олега Ляшка», «Воля народу»)). 

Законопроектом посилюється адміністративна 

відповідальність за недотримання показників ін-

тенсивності використання земель с/г призначення.  

 

Першочергове надання землі молодим фер-

мерам 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо сприяння молоді при 

створенні фермерських господарств» № 9487 від 

18.01.2019, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Демчак Р.Є., Заболотний Г.М. та ін. 

(партії «Блок Петра Порошенка», «Радикальна 

партія Олега Ляшка»)). 

Законопроект зобов’язує місцеві органи влади 

першочергово та безкоштовно забезпечувати 

молодь з аграрною освітою та місцем проживання 

у сільській місцевості земельними ділянками с/г 

призначення у цій місцевості, розміром до 50 га, 

для створення та ведення фермерського госпо-

дарства. Дане положення не поширюватиметься 

на громадян, які раніше набули права на земельну 

частку (пай). 

 

Лісове господарство  
 

Мораторій на експорт дров 

Проект Закону «На захист українських лісів!» (Про 

внесення змін до Закону України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізаці-

єю та експортом лісоматеріалів» щодо запрова-

дження мораторію на експорт дров паливних з 

метою упередження контрабанди лісу-кругляка та 

забезпечення населення доступним ресурсом для 

опалення житла) № 9475 від 16.01.2019, знахо-

диться на розгляді у комітетах (ініціатори – Ляшко 

О.В., Галасюк В.В. та ін. (партії «Радикальна пар-

тія Олега Ляшка», «Об’єднання Самопоміч», «Блок 

Петра Порошенка», «Батьківщина», «Народний 

фронт», позафракційні)). 

Даним законопроектом пропонується запровадити 

мораторій на експорт паливної деревини у вигляді 

колод, полін, хмизу, гілок, сучків до 01.01.2027. 

Прийняття даної норми повинно запобігти контра-

банді лісу-кругляку. 

 

Введення єдиної системи електронного обігу 

деревини  

Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження 

Єдиної інформаційної системи у сфері обігу дере-

вини» № 9504 від 24.01.2019, знаходиться на 

розгляді у комітетах (ініціатори – Єднак О.В., 

Веселова Н.В.. та ін. (партії «Блок Петра Порошен-

ка», «Об’єднання Самопоміч», позафракційні)). 
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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. 

Метою законопроекту є впровадження комплекс-

ної електронної системи моніторингу за рубками та 

рухом деревини від лісосік до покупця чи експор-

тера відповідно до європейських стандартів з 

раціонального використання та збереження лісів. 

Єдину інформаційну систему «Обіг деревини» 

пропонується створити у вигляді веб-порталу у 

відкритому, диференційованому доступі на безо-

платній основі для фізичних та юридичних осіб. 

 

Автори, редакція та контакти: 

Марія Ярошко, Симан Юрк 
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