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Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті або набули чинності у вересні 2018 року
Повернення ПДВ при експорті сої та ріпаку
Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з
вивезення за межі митної території України олійних культур» № 2440-VIII від 22.05.2018. Закон
набирає чинності 01.09.2018.
Докладніше див. випуск № 09/2018 «Огляд аграрного законодавства» АПД.
Закон передбачає у період з 01.09.2018 по
31.12.2021 повернення ПДВ лише тим підприємствам-виробникам, котрі експортують сою та ріпак,
які вони самі виростили.
Скасування державного регулювання ринку
цукру
Закон України «Про визнання таким, що втратив
чинність, Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»» № 2518VIII від 04.09.2018. Закон прийнято Верховною
Радою України 04.09.2018 та підписано Президентом України 17.09.2018. Закон набирає чинності
20.09.2018.
Закон скасовує державне регулювання ринку цукру, визначене Законом України «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру» (№
758-XIV от 17.06.1999р.). Окрім того, відміняються
норми про мінімальні ціни на цукрові буряки для
виробництва цукру квоти «А» і «В» та про обмеження поставок цукру на внутрішній ринок.

Німецько-український агрополітичний діалог

З попередньої редакції Закону (див. випуск №
08/2018 «Огляд аграрного законодавства» АПД),
згідно пропозицій Президента України, було вилучено положення про заборону експорту необроблених лісоматеріалів через невідповідність міжнародним зобов’язанням, взятих на себе Україною як
членом СОТ.
Окрім того, Законом встановлюється обмеження
на внутрішнє споживання вітчизняних необроблених лісоматеріалів 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 митного контролю лісо- або пиломатеріалів цінних та
рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, 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 передбачається 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 відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від
пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів.

Законопроекти, запропоновані у
Верховній Раді України у вересні
2018 року

Нові підходи до збереження лісів України

Відеофіксація укладання земельних угод

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню
необроблених лісоматеріалів» № 2531-VIII від
06.09.2018. Закон повторно прийнято Верховною
Радою України 06.09.2018 з урахуванням пропозицій Президента України та направлено на підпис
Президенту України 13.09.2018.

Проект Закону «Рейдерству СТОП!» (про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення захисту прав власників майна шляхом аудіо та відео-фіксації процесу проведення
нотаріальних дій)» № 9063 від 06.09.2018, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Ляшко
О.В., Галасюк В.В. та ін. (партії «Радикальна партія
Олега Ляшка», «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт»)).
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Законопроектом
пропонується
встановити
обов’язкову та повну аудіо- та відеофіксацію процесу
здійснення деяких нотаріальних дій, в тому числі:

 на фінансування Держрибагентства України
0,4 млрд грн.;
 на фінансування Держлісагентства України
0,33 млрд. грн., в тому числі 0,17 млрд. грн. –
на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів;
 на фінансування Держпродспоживслужби України передбачено 4,86 млрд. грн., в тому числі 0,68 млрд. грн. – на протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному
бюро.

 укладання договорів купівлі-продажу земельної ділянки;
 укладання договорів оренди земельної ділянки
з фізичною особою (крім випадків, коли орендодавцем
виступає
фізична
особапідприємець).
Аудіо- та відеоматеріали повинні вноситися до
Державного реєстру прав.
Законопроектом передбачається відповідальність
нотаріуса за здійснення таких операцій без фіксування процесу у вигляді втрати свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
На підтримку аграрного сектору у 2019 році
буде 6,9 млрд. грн.
Проект Закону «Про Державний бюджет України
на 2019 рік» № 9000 від 15.09.2018, знаходиться
на розгляді у комітетах (ініціатор – Гройсман В.Б.
(Прем’єр-міністр України)).
Законопроект передбачає загальні видатки з
Держбюджету Країни для Міністерства аграрної
політики та продовольства на 2019р. у розмірі 15,7
млрд. грн, в тому числі:
 на програми підтримки галузі 6,9 млрд. грн., а
саме:
- 4 млрд грн. - підтримка галузі тваринництва;
- 0,8 млрд грн. - фінансова підтримка розвитку фермерських господарств;
- 0,24 млрд. грн. – надання кредитів фермерським господарствам;
- 0,12 млрд. грн. – здешевлення кредитів;
- 1,38 млрд грн. – часткова компенсація затрат на купівлю вітчизняної с/г техніки;
- 0,4 млрд грн. – фінансування розвитку
хмелярства, садівництва, плодівництва
тощо;
 на фінансування Держгеокадастру 1,705 млрд.
грн., в тому числі 0,24 млрд. грн. – на проведення земельної реформи, які мають бути
спрямовані, зокрема, на проведення інвентаризації земель с/г та лісогосподарського призначення, природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг;
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Фінансова підтримка для дрібних фермерів
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (щодо першочергової державної
підтримки фермерських господарств та розвитку
зрошуваного землеробства України)» № 9110 від
20.09.2018, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатори – Івченко В.Є., Кириленко І.Г. та ін.
(партії «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка»)).
Законопроектом удосконалюється розподіл бюджетних дотацій для розвитку дрібних сільгоспвиробників. Пропонується надати право на першочергове отримання бюджетних дотацій с/г товаровиробникам, що мають в обробітку до 500 гектарів, а
також обсяг доходу яких від реалізації с/г продукції протягом року не перевищує 10 млн. грн.
Окрім того, з метою розвитку зрошення та збільшення площ поливу, пропонується компенсувати
до 50% вартості палива та електроенергії, використаних для поливу с/г культур на зрошуваних землях. Ця норма також стосується фермерів, що мають в обробітку до 500 гектарів та річний дохід до
10 млн. грн.
Заборона експорту паливної деревини
Проект України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності,
пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо збереження лісів України» № 9114 від
21.09.2018, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатор – Добкін М.М. (партія «Опозиційний
блок»)).
Законопроект передбачає введення тимчасової,
строком на вісім років, заборони експорту палив-
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ної деревини у вигляді колод, полін, хмизу, гілок,
сучків тощо (за кодом 4401100000 УКТЗЕД).
Обов’язкова фортифікація борошна
Проект Закону «Про фортифікацію борошна» №
9117 від 21.09.2018, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатори – Сисоєнко І.В., Березюк О.Р.
та ін. (партії «Самопоміч», «Батьківщина», «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Відродження»)).
Законопроект узаконює рекомендації ВООЗ і містить визначення правових, економічних та організаційних засад забезпечення населення безпечним
та якісним борошном, збагаченим вітамінами, мінеральними речовинами та мікроелементами.
Планується поетапне введення обов’язкової фортифікації фолієвою кислотою (вітаміном В9) пшеничного борошна вищого і першого сортів, що
виробляється суб’єктами господарювання, а саме:
1) з потужністю понад 150 тон зерна на добу з 1
січня 2020р.;
2) потужністю від 50 до 150 тон зерна на добу з 1
липня 2020р.;
3) потужністю менше 50 тон зерна на добу з 1
січня 2021р.
Порядок приватизації земель колективних
підприємств
Проект Закону «Про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо порядку приватизації земель
колективних сільськогосподарських підприємств,
установ та організацій, утворених в результаті
перетворення державних підприємств» № 9120 від
21.09.2018, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатор – Яценко А.В. (партія «Відродження»)).
Законопроект визначає порядок приватизації земель колективних с/г підприємств, які не були
передані у приватну власність під час розпаювання.
Наразі Земельним кодексом України не визначено
порядок і умови переходу і переоформлення прав
на землі суб’єктів права колективної власності.
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Збільшення штрафів за порушення правил
рибальства
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних
біоресурсів та середовища їх існування» № 9125
від 24.09.2018, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – Гройсман В.Б. (Прем’єр-міністр
України)).
Законопроектом пропонується посилити відповідальність за порушення громадянами та посадовими
особами правил рибальства. Зокрема, адміністративні штрафи за порушення правил рибальства
пропонують збільшити для громадян з 2-10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі
НМДГ) (34-170 грн.) до 40-150 НМДГ (680-2550
грн.) і для посадовців з 10-30 НМДГ (170-510 грн.)
до 200-300 (3400-5100 грн.).
За грубе порушення правил рибальства (без дозвільних документів або з використанням заборонених засобів і т.д.) штрафи для громадян також
виростуть в десятки разів і складатимуть від 3 400
до 8 500 грн з конфіскацією знарядь вилову, а для
посадовців - від 6 800 до 13 600 грн з конфіскацією знарядь вилову.
Окрім того, законопроектом передбачається адміністративну відповідальність за порушення вимог
системи моніторингу риболовних суден та уточнюються повноваження державних органів, які
здійснюють контроль у сфері охорони, раціонального використання і відтворення водних біоресурсів. Рибоохорона зможе використовувати власні
транспортні засоби та паливо для проведення
перевірок.
Автор, редакція та контакти:
Марія Ярошко, Симан Юрк
Німецько-український агрополітичний діалог (АПД)
Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ
Тел. +38044/ 2356327
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de
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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.
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