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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. 

Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули 

чинності у серпні 2017 року  

 

Розширення переліку ризиків для 

страхування в сільському господарстві на 

водні біоресурси 

Закон України «Про внесення змін до Закону Украї-

ни «Про особливості страхування сільськогоспо-

дарської продукції з державною підтримкою» (що-

до уточнення деяких термінів та понять)» № 2041-

VIII від 18.05.2017. Закон набирає чинності 

09.08.2017. 

Законом передбачається розширення страхування 

сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою також і на продукти аквакультури. 

 

Погодження моніторингу земельних 

відносин 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

реалізацію пілотного проекту щодо проведення 

моніторингу земельних відносин та внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 

639 від 23.08.2017. Набирає чинності 29.08.2017. 

Відповідно до постанови, з 01.09.2017 

впроваджується пілотний проект щодо взаємного 

обміну ключовими показниками у сфері 

землекористування (всього понад 140 показників) 

між органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування. Даними ділитимуться 

Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Міністерство юстиції 

України, Державна фіскальна служба України, 

Державна служба статистики України, Державне 

агентство водних ресурсів України, Державна 

судова адміністрація. 

Зокрема, будуть акумулюватись наступні групи 

даних: 

• склад земель, 

• кількість землевласників та землекористувачів, 

• середній розмір земельних ділянок,  

• реєстрація земельних ділянок в Державному 

земельному кадастрі,  

• кількість та площа ділянок, переданих в 

оренду, наданих у користування та переданих 

у власність громадянам безоплатно,  

• суми нарахованих та сплачених платежів за 

користування земельними ділянками тощо. 

Відповідальними за проведення моніторингу є 

Держгеокадастр і його територіальні органи.  

Міністерство аграрної політики та продовольства 

України до 31.03.2018 має подати до Кабміну звіт 

про результати реалізації пілотного проекту.  
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