Випуск 08/2019
при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України»

ОГЛЯД АГРАРНО ГО ЗАК ОНОДАВ СТВА

Зміст
Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або
набули чинності у липні 2019р.
• Заборона імпорту мінеральних добрив з Російської Федерації
• Затвердження критеріїв оцінки ризику в сфері ветеринарної практики

Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді
України у липні 2019р.
• Запровадження мінімальної орендної плати за землю
• Соціальна підтримка сімейних фермерських господарств
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Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті або набули
чинності у липні 2019 року
Заборона імпорту мінеральних добрив з
Російської Федерації

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до переліку товарів, заборонених до
ввезення на митну територію України, що
походять з Російської Федерації» № 535 від
15.05.2019.
Постанова
набирає
чинності
01.07.2019.
Даною Постановою з 01.07.2019 вводиться
заборона на ввезення на митну територію України
низки товарів, що походять з Російської Федерації,
в
т.ч.
мінеральних
(азотних, калійних
і
фосфорних) добрив, кормів для тварин і продукції
ветеринарної медицини.
Затвердження критеріїв оцінки ризику в
сфері ветеринарної практики

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері ветеринарної практики та
визначається періодичність здійснення планових
заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державною службою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів» № 648
від 15.05.2019. Постанова набирає чинності
24.07.2019.
Постановою визначаються та затверджуються
критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері
ветеринарної практики, а саме:
•

наявність
порушень
Ліцензійних
умов
провадження господарської діяльності з
ветеринарної практики (макс. к-сть балів 15);

•

строк провадження господарської діяльності з
ветеринарної практики (макс. к-сть балів 13);

•

забезпечення належного рівня кваліфікації
персоналу, який залучений до провадження
господарської
діяльності з ветеринарної
практики (макс. к-сть балів 15);

•

кількість місць провадження господарської
діяльності з ветеринарної практики станом на
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Німецько-український агрополітичний діалог
початок
формування
плану
заходів
державного нагляду (контролю) на наступний
плановий період (макс. к-сть балів 15);

•

забезпечення ефективного та безпечного
застосування ветеринарних препаратів (макс.
к-сть балів 15).

Віднесення суб’єкта господарювання до високого,
середнього або незначного ступеня ризику
здійснюється
з
урахуванням
суми
балів,
нарахованих за всіма критеріями, а саме:
•

від 41 і більше — до високого ступеня ризику;

•

від 21 до 40 балів — до середнього ступеня
ризику;
від 0 до 20 балів — до незначного ступеня
ризику.

•

Окрім
того,
Постановою
визначається
періодичність
здійснення
планових
заходів
державного нагляду Держпродспоживслужбою та
забезпечується прозорість проведення таких
заходів.

Законопроекти,
запропоновані
у
Верховній Раді України у липні 2019
року
Запровадження мінімальної орендної плати
за землю

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо додаткових заходів з
підвищення
соціального
захисту
власників
земельних ділянок, земельних часток (паїв)
сільськогосподарського призначення)» № 10445
від 11.07.2019, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатор – Гіршфельд А.М. (партія
«Воля народу»)).
Законопроектом
пропонується
запровадити
фіксований мінімальний річний розмір орендної
плати за користування земельними ділянками,
земельними частками (паями) с/г призначення, що
перебувають у власності громадян, а саме: не
менше 7% від визначеної законодавством вартості
ділянки. Орендна плата має виплачуватися
щорічно не пізніше 31 грудня.
Наразі середній розмір орендної плати складає
1613,4 грн. за гектар.
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Німецько-український агрополітичний діалог

Автор, редакція та контакти:
Соціальна підтримка сімейних фермерських
господарств

Марія Ярошко, Симан Юрк

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо надання пільг у
сфері земельних відносин членам фермерського
господарства, які мають статус багатодітної або
прийомної сім'ї» № 10448 від 12.07.2019,
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори –
Унгурян П.Я., Білозір О.В. та ін. (партії «Народний
фронт», «Блок Петра Порошенка», «Радикальна
партія Олега Ляшка», «Опозиційний блок»,
«Батьківщина»)).

Героїв Оборони 10, оф.10, 03680 Київ

Німецько-український агрополітичний діалог (АПД)
Тел. +38066/ 5981440
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de

Законопроектом пропонується надати сімейним
фермерським господарствам, які мають статус
багатодітних або прийомних сімей, першочергове
право на одержання безоплатно у власність із
земель державної і комунальної власності
земельних ділянок у розмірі земельної частки
(паю).

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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