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* КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 

 

Тема 

1. 18.05.2016 Круглий стіл з представниками Комітету Німецького Бундестагу з питань продовольства і сільського 

господарства 

 

2. 30.06 2016 Конференція «М’ясний бізнес України: Реалії та перспективи ринку м’яса в Україні» 

 

3. 16.09.2016 Круглий стіл на тему: «Індія – Україна: великі можливості в галузях АПК, охорони здоров’я, культури 

та освіти» 

 

4. 21.03.2017 Круглий стіл на тему: «Консолідація земельних ділянок, розташованих у масивах земель 

сільськогосподарського призначення» 

 

5. 22.03.2017 Круглий стіл на тему: «Експертиза та реєстрація сортів рослин, організація сертифікації насіння, 

визначення еквівалентності системи вітчизняної сертифікації насіння до міжнародних вимог» 

 

6. 19.10.2017 Спільний круглий стіл Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 

відносин і Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції на тему: «Адаптація 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері агропромислового комплексу: 

досягнення, пріоритети та виклики» 

 

7. 17.11.2017 Круглий стіл на тему: «Проблеми оформлення прав на земельні ділянки під багатоквартирними 

будинками та поєднання права власності на земельну ділянку і споруду, яка на ній розташована» 

 

8. 11.04.2018 Круглий стіл на тему: «Стан, проблеми та перспективи розвитку молочної галузі України» 
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№ 

п/п 

Дата 

проведення 

 

Тема 

 

** КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 
 

1.  18.03.2015  Про стан інфраструктури меліоративних систем зрошуваного землеробства та її окремих об’єктів  

в Україні 

2. 23.04.2015 Оцінка діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України і підпорядкованих 

йому державних підприємств 

3. 03.06.2015 Стан розгляду правоохоронними органами справ стосовно результатів діяльності окремих 

державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики  

та продовольства України 

4. 17.06.2015 Збереження спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників 

5. 01.07.2015 Стратегічні напрямки державної політики у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення, 

актуальні проблеми у галузі земельних відносин та шляхи їх подолання 

6. 12.10.2016 Трансформація агропромислового комплексу України. Стимулювання розвитку сімейних 

фермерських господарств та їх оподаткування 

7. 18.04.2017  Стан епізоотичної ситуації в Україні. Забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації  

і попередження спалахів хвороб тварин 

8. 14.06.2017  Розвиток експортного потенціалу національних виробників продукції тваринного походження.  

Шляхи для досягнення мети, роль держави в процесі диверсифікації експортних ринків 
 

** ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 
 

9.  21.12.2016 Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі 
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***РОБОЧІ ГРУПИ, СТВОРЕНІ ПРИ КОМІТЕТІ 

 

№ 

п/п 

Дата 

створення 

 

Назва 

1.  26.01.2016 Робоча група з підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем»   

 

2.  22.12.2016 Робоча група з підготовки змін до законодавства України щодо створення сприятливих умов для 

розвитку сімейних фермерських господарств  

 

3.  23.05.2017 Робоча група з доопрацювання проекту Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (реєстр. № 5448 від 24.11.2016) 

  

4.  05.09.2017 Робоча група з розробки проекту Закону України щодо захисту майнових прав власників  

і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню і захопленню 

підприємств в аграрному секторі економіки 

 

5.  17.10.2017 Робоча група з розробки проекту Закону України стосовно інформації для споживачів щодо 

харчових продуктів 

 

6.  05.12.2017 Робоча група з напрацювання пропозицій щодо проведення земельної реформи  
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**** ПРИЙНЯТІ ЗАКОНИ УКРАЇНИ 
  

№ 

п/п 

Номер 

Закону 

Дата 

прийняття 

 

Назва Закону 

1.  67-VIII 28.12.2014 Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

щодо реалізації на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва  

та подвірного забою 

 

2.  87-VIII 13.01.2015 Про внесення зміни до статті 17-2 Закону України «Про державну підтримку сільського 

господарства України» 

 

3.  180-VIII 11.02.2015 Про внесення зміни до статті 186-1 Земельного кодексу України щодо спрощення 

процедури  погодження проекту землеустрою 

 

4.  287-VIII   07.04.2015 Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною 

 

5.  388-VIII 12.05.2015 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації 

об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної  

і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані 

 

6.  418-VIII 14.05.2015 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних 

ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої 

до 2013 року 

 

7.  497-VIII 02.06.2015 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, 

змісту та порядку погодження документації із землеустрою 

 

8.  616-VIII 15.07.2015 Про внесення змін до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» 
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9.  617-VIII 15.07.2015 Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин» щодо зменшення 

адміністративного навантаження 

 

10.  767-VIII 10.11.2015 Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України 

щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель 

 

11.  862-VIII 08.12.2015 Про внесення зміни до Земельного кодексу України щодо удосконалення механізму 

передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності 

 

12.  863-VIII 08.12.2015 Про внесення зміни до статті 50 Закону України «Про землеустрій» щодо спрощення 

процедури виготовлення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок 

 

13.  864-VIII 08.12.2015 Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України  

у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними 

нормами і стандартами 

 

14.  867-VIII 08.12.2015 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції  

в агропромисловому комплексі  

 

15. 1012-VIII 18.02.2016 Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів 

 

16. 1067-VIII 31.03.2016 Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо 

стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств 

 

17. 1531-VIII 20.09.2016 Про внесення змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження,  

не призначені для споживання людиною» щодо узгодження його положень у сфері 

поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії II,  

з вимогами законодавства ЄС 
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18. 1532-VIII 20.09.2016 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 

мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення,  

на яких проводиться гідротехнічна меліорація 

 

19. 1533-VIII 20.09.2016 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних 

ділянок, власники яких померли 

 

20. 1669-VIII 06.10.2016 Про внесення зміни до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України 

щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель 

 

21. 2041-VIII 18.05.2017 Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» 

 

22. 2042-VIII 18.05.2017 Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин 

 

23. 2236-VIII 07.12.2017 Про внесення зміни до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України  

 

24. 2264-VIII 21.12.2017 Про безпечність та гігієну кормів 

 

25. 2496-VIII 10.07.2018 Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції 

 

26. 2498-VIII 10.07.2018 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні 

 

27. 2501-VIII 10.07.2018 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

проведення деяких фітосанітарних процедур 
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28. 2518-VIII 04.09.2018 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і реалізації цукру» 

 

29. 2639-VIII 06.12.2018 Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів 

 

30. 2666-VIII 20.12.2018 Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України 

щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель  

 

 


