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Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті або набули чинності у березні 2017 року
Аграріям повернуть втрачений ПДВ

Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо захисту прав вітчизняного
сільськогосподарського
товаровиробника»
№
1988-VIII (Законопроект № 6099 від 20.02.2017),
прийнято Верховною Радою України 23.03.2017
року. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Німецько-український агрополітичний діалог

тань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів.

Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді України у березні 2017 року
Передача фермерських земель постійного
користування у власність

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав постійних користувачів земельних ділянок» № 6148-1
від 07.03.2017, знаходиться на розгляді у комітеЗакон відновлює права сільськогосподарських (с/г) тах (ініціатор – Івченко В.Є., (партія «Батьківщипідприємств, які перебували на спецрежимі опода- на»)).
ткування ПДВ, скасованому з 1 січня 2017 року.

Законом передбачаються можливості врахування у
формулі для реєстрації податкових накладних тих
коштів, на які с/г підприємства мають законне
право.
Пришвидшення виплати бюджетної дотації

Законопроектом пропонується закріпити, що члени
фермерського господарства мають право на безоплатне одержання у власність земельних ділянок
державної і комунальної власності, які були надані
їм до набрання чинності Земельного кодексу України (01.01.2002р.) у довічне успадковуване володіння чи у постійне користування, з метою використання цих ділянок для ведення фермерського
господарства.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі
питання виплати бюджетної дотації для розвитку
сільськогосподарських товаровиробників та стиму- Також визначається порядок прийняття відповідлювання виробництва сільськогосподарської про- ного рішення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
дукції» № 178, від 22.03.2017.
З метою можливості виплати бюджетної дотації у
квітні 2017 року, прийнято Постанову надати право на отримання дотації за підсумками діяльності у
лютому 2017 року сільгоспвиробникам, які станом
на 31 грудня 2016 року були внесені до реєстру
суб'єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість у сфері сільського та
лісового господарства, а також рибальства та станом на 1 березня 2017 року були зареєстровані як
платники ПДВ.
Ліквідація Державної санітарноепідеміологічної служби

Успадкування права на фермерські землі

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо успадкування права постійного користування земельною ділянкою
сільськогосподарського призначення» № 6162 від
06.03.2017, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатор – Івченко В.Є. (партія «Батьківщина»)).
Законопроектом передбачається, що право постійного користування земельними ділянками державної власності, наданими громадянам для ведення
селянських
(фермерських)
господарств
до
01.01.2002р., може передаватися у спадщину.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі
питання Державної санітарно-епідеміологічної Державна інвентаризація земель
служби» № 348, від 29.03.2017.
Проект Закону «Про державну інвентаризацію
Даною Постановою ліквідується Державна саніта- (аудит) земель» № 6199 від 16.03.2017, знахорно-епідеміологічна служба України. Більшість її диться на розгляді у комітетах (ініціатор – Рабінофункцій покладається на Державну службу з пи- вич В.З., (партія «Опозиційний блок»)).

За підтримки
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ванні державних або комунальних с/г підприємств.

Даним законопроектом визначаються правові та
організаційні засади проведення державної інвентаризації (аудиту) земель використання.
Окрім того, передбачається заборонити до кінця
проведення державного аудиту всіх земель і не
раніше 01.01.2021 року:


вносити право на земельну частку (пай) в статутний капітал господарств;



купувати або продавати земельні ділянки с/г
призначення комунальної, державної та приватної власності;



змінювати цільове призначення земель, які
перебувають у приватній власності. Виключення становлять передача у спадщину, обмін
та надання інвесторам згідно укладених угод.

Раціоналізація використання земель сільськогосподарських підприємств

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій» №
6269 від 31.03.2017, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатор – Гройсман В.Б. (Кабінет Міністрів України)).
Метою законопроекту є встановлення:







порядку безоплатної приватизації земельних
ділянок громадянами України – працівниками
державних або комунальних с/г підприємств,
працівниками державних або комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерами з їхнього числа, у разі прийняття рішення про приватизацію земель, які
перебувають у постійному користуванні державних або комунальних с/г підприємств;
вичерпного переліку категорій громадян, які
мають право на безоплатне одержання у власність земельних ділянок у разі приватизації
земель, які перебувають у постійному користуванні державних або комунальних с/г підприємств;
механізму розрахунку розміру та вартості земельної частки (паю);
можливих шляхів використання земель запасу,
а саме, сільськогосподарських та несільськогосподарських угідь, які не були передані безоплатно у власність громадянам при розпаюЗа підтримки
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Конституційне закріплення аграрного устрою України

Проект Закону «Про внесення змін до статті 41
Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на
сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств» № 6236 від 24.03.2017, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Ляшко
О.В., Галасюк В.В. та ін. (партії «Радикальна партія
Олега Ляшка», «Народний фронт», «Опозиційний
блок», «Воля народу», «Блок Петра Порошенка»,
«Самопоміч», «Відродження», позафракційні)).
Законопроектом пропонується доповнити статтю
41 Конституції України новою частиною наступного змісту:
«Основою аграрного устрою України є фермерське
господарство».
Покращення фінансування вітчизняної науки

Проект Закону «Про внесення змін до додатка №
3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2017 рік" (щодо підвищення державної
підтримки Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук)» № 6188
від 14.03.2017, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Вілкул О.Ю., Колєсніков Д.В. та ін.
(партія «Опозиційний блок»)).
Законопроектом пропонується збільшити фінансування Національної академії наук та національних
галузевих академій наук на 1,5 млрд грн. за рахунок зменшення фінансування Міністерства внутрішніх справ України у відповідному обсязі.
В тому числі передбачено збільшення видатків на
фінансування Національної академії аграрних наук
України на 300 млн. грн. з метою проведення фундаментальних досліджень, наукових розробок, а
також на збереження природно-заповідного фонду
в біосферному заповіднику "Асканія-Нова".
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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.

За підтримки
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