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При Інституті економічних досліджень та політичних консультацій

ОГЛЯД АГРА РНОГО ЗАК ОНОДАВ СТВА

Зміст
Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або
набули чинності у липні 2017 року
• Створення мобільних груп для посилення ветеринарного контролю

Законопроекти, запропоновані у Верховній раді України у
липні 2017 року
• Переоформлення права постійного користування у право оренди
• Зміни у проведенні фітосанітарної експертизи
• Спрощення процедури ліцензування для дрібних виноробів
• Введення електронних земельних торгів
• Розповсюдження інформації про проведення земельних торгів
• Заборона вирубки лісу на схилах Карпат

За підтримки
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Закони та інші нормативно-правові Проект Закону «Про внесення змін до деяких
акти, які прийняті або набули законодавчих актів України щодо врегулювання
проведення деяких фітосанітарних процедур» №
чинності у липні 2017 року

6673 від 06.07.2017, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатори – Кулініч О.І, Бакуменко О.Б.
Створення мобільних груп для посилення
та ін. (партії «Відродження», «Блок Петра
ветеринарного контролю
Порошенка», «Народний фронт», «Воля народу»,
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання «Батьківщина», «Об’єднання Самопоміч»)).
посилення ветеринарно-санітарного контролю під Законопроект було розроблено в рамках
час переміщення тварин та харчових продуктів гармонізації українського законодавства з нормами
тваринного походження» № 460 від 04.07.2017.
ЄС.
Постановою створюються міжвідомчі мобільні
групи з метою оперативного й ефективного
здійснення заходів, направлених на недопущення
та/або
припинення
порушень
у
галузі
ветеринарної медицини і сфері безпечності та
якості харчових продуктів. Міжвідомча мобільна
група
складатиметься
з
представників
Держпродспоживслужби та Національної поліції.

Серед основних положень:
•

врегулювання
проведення
експертизи
та
повторної
(арбітражної) експертизи;

•

визначення
процедури
уповноваження
лабораторій (у т.ч. приватної форми власності)
на здійснення фітосанітарної експертизи.
Зокрема,
уповноваженою
може
бути
акредитована лабораторія, яка не порушувала
протягом останніх шести місяців вимог
нормативно-правових актів та стандартів ISO /
IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших
стандартів, якими їх замінили;

•

допуск приватних лабораторій до проведення
фітосанітарної експертизи, але виключно для
цілей експорту;
введення
нових
термінів
(«арбітражний
зразок», «виїмка», «візуальна перевірка»
тощо);
створення
Реєстру
уповноважених
фітосанітарних лабораторій, відомості якого є
загальнодоступними;
визначення строку дії на території України
фітосанітарного сертифіката – 14 днів з дня
видачі;
урахування фітосанітарних вимог країниімпортера
при
видачі
фітосанітарного
сертифіката на експорт та реекспорт;
запровадження
адміністративної
відповідальності посадових осіб фітосанітарних
лабораторій
за
неналежне
дотримання
законодавства про карантин рослин під час
проведення фітосанітарної експертизи.

Законопроекти, запропоновані у
Верховній Раді України у липні 2017 року
Переоформлення права постійного
користування у право оренди

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо відновлення прав і законних
інтересів фермерських господарств та громадян •
України - членів фермерських господарств» №
6594-1 від 06.07.2017, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатор – Івченко В.Є. (партія •
«Батьківщина»)).
Даний законопроект є альтернативним до
законопроекту № 6594 від 20.06.2017 і пропонує
комплексний підхід до вирішення питання
відновлення
прав
і
законних
інтересів
фермерських господарств та громадян України –
членів
фермерських
господарств,
які
є
спадкоємцями (правонаступниками) осіб, яким до
набрання
чинності
Земельним
Кодексом
(01.01.2002) були надані земельні ділянки у
постійне користування із земель запасу державної
власності
для
створення
фермерського
господарства.
Зміни у проведенні фітосанітарної
експертизи

•

•

•

фітосанітарної
фітосанітарної

Спрощення процедури ліцензування для
дрібних виноробів

За підтримки
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Проект Закону «Про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо розвитку виробництва
терруарних вин та натуральних медових напоїв»
№ 6693 від 12.07.2017, знаходиться на розгляді у •
комітетах (ініціатори – Вадатурський А.О., Горват
Р.І. та ін. (партії «Блок Петра Порошенка»,
«Об’єднання Самопоміч», «Народний фронт»,
«Воля народу», «Батьківщина», «Відродження»)).
Законопроект
суттєво
спрощує
процедуру
ліцензування виробництва для малих виробництв
виноробної продукції на основі декларативного
принципу. Відтепер, для запуску дрібного
виноробного підприємства, яке не передбачає
використання
спирту,
достатньо
надати
декларацію щодо матеріально-технічної бази
виробництва, а також договір з акредитованою
лабораторією.

Німецько-український агрополітичний діалог

o
o
o

на місцевому рівні,
на обласному рівні,
на Всеукраїнському рівні;

встановлення додаткових вимог до учасників
земельних торгів. Зокрема, до купівлі й оренди
державних та комунальних с/г земель
допускаються фізособи – резиденти України,
українські підприємства, основним видом
діяльності яких є сільгоспвиробництво.
Засновниками таких підприємств мають бути
виключно громадяни України.

Розповсюдження інформації про
проведення земельних торгів

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного
кодексу України (щодо збільшення публічності
Водночас передбачено обмеження: виробництво земельних торгів)» № 6726 від 14.07.2017,
не більше 10 000 декалітрів на рік та обов’язкове знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор –
використання
власних,
а
не
придбаних Микитась М.В. (партія «Воля народу»)).
виноматеріалів.
Введення електронних земельних торгів

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного
кодексу України (щодо проведення земельних
торгів онлайн)» № 6725 від 14.07.2017,
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор –
Микитась М.В. (партія «Воля народу»)).
Даним законопроектом пропонується ввести
дублювання процедури земельних торгів у
електронному сервісі та можливість брати участь у
торгах онлайн.

Згідно законопроекту, опублікування оголошення
про початок торгів, інформацію про них та
результати торгів, має відбуватися не тільки на
офіційному
веб-сайті
центрального
органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері земельних відносин, але й на офіційних
веб-сайтах органів місцевого самоврядування, де
розташована земельна ділянка.
Заборона вирубки лісу на схилах Карпат

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законів України (щодо введення заборони на
суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських
схилах Карпатського регіону)» № 6749 від
Проект Закону «Про внесення змін до Земельного
17.07.2017, знаходиться на розгляді у комітетах
кодексу України (щодо забезпечення земельними
(ініціатори – Подоляк І.І., Москаленко Я.М. та ін.
ділянками сільськогосподарського призначення
(партія «Об’єднання Самопоміч», «Воля народу»)).
місцевого товаровиробника та запровадження
електронних земельних торгів)» № 6725-1 від Серед основних положень:
26.07.2017, знаходиться на розгляді у комітетах • заборона проведення вирубок головного
користування в національних природних
(ініціатор – Івченко В.Є. (партія «Батьківщина»)).
Даний законопроект є альтернативним до
законопроекту № 6725 від 14.07.2017. Додатково
передбачається:
•

•

запровадження
поетапності
проведення
земельних торгів щодо земельних ділянок с/г
призначення
державної
та
комунальної
власності або прав на них (оренди,
емфітевзису), а саме:
За підтримки
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парках, заказниках;
продовження дії заборони на проведення
суцільних вирубок головного користування
ялицево-букових лісів на стрімких схилах
Карпатського регіону.
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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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