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В серії публікацій «Моніторинг аграрного законодавства України» 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 цього огляду не може розглядатися як юридична консультація. АПД та Фаховий діалог з земельних 

питань не несуть відповідальності за правильність тверджень. 

 

 

http://iportal.rada.gov.ua/
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1. Загальне аграрне законодавство  

Закони та інші нормативно-правові 

акти, які прийняті або набули чиннос-

ті у грудні 2022 року  

 

Спрощення реєстрації сортів рослин 

Закон України «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо приведення законо-

давства у сфері охорони прав на сорти рослин та 

насінництва і розсадництва у відповідність із поло-

женнями законодавства Європейського Союзу» № 

2763-ІХ від 16.11.2022. Закон підписаний Президен-

том України 07.12.2022 та набирає чинності 

10.06.2023. 

Даний євроінтеграційний Закон спрощує процедуру 

експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насін-

ня і садивного матеріалу.  

Детальніше див. випуск «Моніторинг аграрного 

законодавства» № 12/2022. 

Захист географічних зазначень спиртних на-

поїв 

Закон України «Про географічні зазначення спирт-

них напоїв» № 2800-ІХ від 01.12.2022. Закон підпи-

саний Президентом України 24.12.2022 та набирає 

чинності 29.12.2024. 

Даний євроінтеграційний Закон запроваджує євро-

пейські стандарти до спиртних напоїв з географіч-

ними зазначеннями. Для цього передбачається: 

• уточнення термінів в сфері географічних зазна-

чень спиртних напоїв; 

• запровадження 44 категорій спиртних напоїв, 

напр.: медовий нектар, віскі, бітер, лікер тощо; 

• визначення особливостей підготовки до реєст-

рації географічних зазначень спиртних напоїв; 

• встановлення вимог щодо специфікацій спирт-

них напоїв з географічними зазначеннями та 

процедури їхнього погодження; 

• визначення особливостей використання та за-

хисту географічних зазначень спиртних напоїв, 

а також встановлення відповідальності за по-

рушення в цій сфері; 

• запровадження системи контролю щодо геог-

рафічних зазначень спиртних напоїв. 

 

Зміна правил відтворення лісів 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесен-

ня змін до Правил відтворення лісів» № 1410 від 

20.12.2022. Постанова набирає чинності 22.12.2022.  

Даною Постановою передбачається: 

• заборона відтворення лісів інвазійними видами 

дерев. Перелік таких видів дерев затверджуєть-

ся Міндовкілля України; 

• відтворення лісів не лише постійними лісокори-

стувачами, а й власниками, орендарями та ко-

ристувачами землі, де розташовані полезахисні 

лісові смуги; 

• встановлення єдиних вимог до циклу відтво-

рення лісів; 

• розширений перелік садивного матеріалу для 

відтворення лісів, в якому передбачається мож-

ливість використання садивного матеріалу з 

відкритою та закритою кореневою системою; 

• визначення стандартів, яким мають відповідати 

лісове насіння і садивний матеріал. 

Передбачено також нові можливості для громадсь-

кого контролю. Так, наприклад, затверджуються 

вимоги щодо обов’язкового оприлюднення зведе-

них відомостей про проєкти лісових культур на офі-

ційних вебсайтах лісгоспів. 

Державний контроль за охороною земель 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесен-

ня змін до пункту 7 Методики визначення розміру 

шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок, використання земельних діля-

нок не за цільовим призначенням, псування земель, 

порушення режиму, нормативів і правил їх викорис-

тання» № 1436 від 30.12.2022. Постанова набирає 

чинності 28.12.2022.  

Даною Постановою виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад отримують право визначати 

розмір шкоди, заподіяної внаслідок відповідних 

правопорушень у сфері використання та охорони 

земель у межах повноважень, визначених законо-

давчо. 
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Законопроєкти, запропоновані у Вер-

ховній Раді України у грудні 2022 ро-

ку 

Охорона земель, що використовувались при 

будівництві доріг 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу Укра-

їни про адміністративні правопорушення та деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відпо-

відальності за непроведення рекультивації земель-

них ділянок, які використовувались для забезпе-

чення процесу будівництва, реконструкції та ремон-

ту автомобільних доріг» № 8284 від 14.12.2022, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Гнатенко В.С., Мороз В.В. та ін. (партії «Відновлен-

ня України», «Опозиційна платформа – За життя»)).  

Законопроєктом передбачається накладення штра-

фу на суб’єктів господарювання у розмірі від 100 до 

300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(1700-5100 грн.) за непроведення рекультивації 

земельних ділянок, які використовувались для за-

безпечення процесу будівництва та ремонту авто-

мобільних доріг. 

Окрім того, виконавчі органи сільських, селищних, 

міських рад отримують право звертатися до суду з 

позовом про відшкодування шкоди, заподіяної вна-

слідок непроведення рекультивації.  

 

Зміни у законодавстві у сфері безпечності 

харчових продуктів 

Проєкт Закону «Про внесення змін внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення дер-

жавного регулювання продовольчої безпеки та 

розвитку тваринництва» № 8290 від 19.12.2022, 

знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – 

Гайду О.В., Лабазюк С.П. та ін. (партія «Слуга на-

роду», «За майбутнє», «Батьківщина»)).  
Метою законопроєкту є гармонізація чинного зако-

нодавства в сфері безпечності та якості харчових 

продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин 

із законодавством ЄС, а також його загальне удо-

сконалення. Для цього, серед іншого, передбача-

ється: 

• затвердити засади державної реєстрації викори-

стання тверджень про зниження ризику захво-

рювань – у відповідності до вимог Регламенту 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 

1924/2006 від 20.12.2006;  

• зазначати обов’язкову інформації про харчові 

продукти для споживача – у відповідності із Ре-

гламентом Європейського Парламенту та Ради 

(ЄС) № 1169/2011 від 25.10.2011; 

• віднести гібридних свиней до племінних ресур-

сів у відповідності до вимог Регламенту ЄС 

2016/1012 щодо зоотехнічних та генеалогічних 

умов для розведення, торгівлі та ввезення в ЄС 

окремих тварин; 

• визначити поняття «ремісничий харчовий про-

дукт», «швидкозаморожений харчовий про-

дукт», «новітній харчовий продукт» та встано-

вити особливі вимоги щодо маркування і реалі-

зації таких харчових продуктів; 

• запровадити положення міжнародних стандар-

тів ISO/TS 19657:2017 щодо критеріїв натураль-

них харчових інгредієнтів та ISO 23662:2021 

щодо критеріїв для продуктів харчування та ха-

рчових інгредієнтів, придатних для вегетаріан-

ців або веганів; 

• створити Державний реєстр харчових добавок, 

харчових ароматизаторів та харчових ензимів; 

Державний реєстр новітніх харчових продуктів 

та Державний реєстр тверджень про користь 

для здоров’я; 

• визнати кормові добавки, якщо вони зареєстро-

вані в ЄС без проведення державної реєстрації 

в Україні. 

Продовження заборони продажу земель 

юридичним особам 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо продовження терміну дії об-

межень у сфері купівлі-продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення» № 8295 від 

19.12.2022, знаходиться на розгляді у комітетах 

(ініціатори – Тимошенко Ю.В., Дубіль В.О. та ін. 

(партія «Батьківщина»)).  
Законопроєктом пропонується відтермінувати на 5 

років, до 01.01.2029: 

• можливість набуття юридичними особами права 

на купівлю земельних ділянок с/г призначення; 

• дію обмежень щодо загальної площі (макс. 100 

га) земельних ділянок с/г призначення, які мо-

жуть перебувати у власності громадянина Укра-

їни. 
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