Випуск 09/2021

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

МОНІТ ОРИНГ аграрного закон одавства України
Серпень 2 021 року

Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або
набули чинності

Законопроєкти, запропоновані у Верховній Раді України

В серії публікацій «Моніторинг 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. АПД та Фаховий діалог з земельних
питань не несуть відповідальності за правильність тверджень.
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o насiння соняшнику.
Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті або набули чинносВідшкодування вартості пошкоджених посівів
ті у серпні 2021 року
Спрощення ввозу пестицидів для досліджень

Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо
ввезення пестицидів на митну територію України»
№ 1586-ІХ від 30.06.2021. Закон набирає чинності
01.08.2021.
Закон передбачає скасування обов’язкової державної реєстрації пестицидів в країні виробництва при
ввезенні їх в Україну для проведення державних
випробувань та наукових досліджень.
Окрім того, дозволяється застосування, зберігання,
торгівля, рекламування та перевезення залишків
препаратів протягом двох років після завершення
терміну їхньої реєстрації.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодовування
втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» № 885 від
11.08.2021.
Дана Постанова визначає, що у разі підтвердженої
надзвичайної ситуації, що призвела до пошкодження посівів та втрати частини врожаю, малим фермерам буде надана часткова компенсація завданої
шкоди. Дотація надається в розмірі до 4700 грн. на
1 га. повністю втрачених посівів, але не більше 50
га. посівів на одного отримувача (для кожного випадку надзвичайної ситуації). Дотація виплачується
один раз на рік.

Диференційовані ставки ПДВ

Дотації для вирощування гречки

Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо ставки податку на додану
вартість при оподаткуванні операцій з постачання
окремих видів сільськогосподарської продукції» №
1600-ІХ від 01.07.2021. Закон набирає чинності
01.08.2021.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом
виділення бюджетних субсидій з розрахунку на
одиницю оброблюваних угідь» № 886 від
11.08.2021.

Закон передбачає:


відновити ставку ПДВ на рівні 20% по операціях
з імпорту та постачання на території України
наступних позицій:
o
o
o
o
o
o
o
o
o



велика рогата худоба, жива;
свині, живі;
вівці, живі;
молоко незбиране;
жито;
овес;
насiння льону;
насiння та плоди iнших олiйних культур;
цукрові буряки;

Законопроєкти,
запропоновані
у
Верховній Раді України у серпні 2021
року

залишити ставку ПДВ на рівні 14% по операціях
з постачання наступних позицій:
o
o
o
o
o

пшениця;
ячмінь;
кукурудза;
соєвi боби;
насiння свирiпи та ріпаку;

Виконавці

Даною Постановою затверджується надання субсидій у розрахунку на 1 га. оброблюваних угідь, на
яких вирощувались гречка, жито, просо та овес (за
винятком післяукісних культур), у розмірі до 5000
грн. на 1 га., але не більше ніж на 300 га. угідь,
оброблюваних одним отримувачем.

Посилення контролю за обігом продукції з
ГМО

Проєкт Закону «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль
за обігом генетично модифікованих організмів і
генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки» № 5839 від 05.08.2021,
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знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори –
Шмигаль Д.А. (Кабінет Міністрів України)).
Даний законопроєкт було розроблено з метою адаптації українського законодавства до законодавства
ЄС та передбачає наступне:


розмежування повноважень органів державної
влади у сфері поводження з ГМО;



удосконалення системи оцінювання ризиків
ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнього природного середовища;



запровадження європейських механізмів державної реєстрації ГМО;



удосконалення вимог до маркування ГМпродукції та запровадження правил щодо її простежуваності;



уточнення вимог щодо імпорту та експорту ГМО
та ГМ-продукції, а також до випробувальних
лабораторій з визначення та ідентифікації ГМО
тощо.

Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері поводження з
генетично модифікованими організмами» № 5840
від 05.08.2021, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатори – Шмигаль Д.А. (Кабінет Міністрів України)).
Положеннями
штрафи:






законопроєкту

Даний законопроєкт є доопрацьованою версією з/п
5202 від 04.03.2021 та містить наступні положення:


виокремлення меліоративної мережі як окремої
складової меліоративної системи та внесення до
Державного земельного кадастру відомостей
про меліоративну мережу;



створення організацій водокористувачів (ОВК)
для забезпечення використання, експлуатації та
технічного обслуговування об’єктів інженерної
інфраструктури меліоративних систем. ОВК
створюються як юридичні особи з неприбутковим статусом.



обов’язок замовника будівництва меліоративної
мережі до початку її будівництва погодити умови надання послуг забору, доставки та відведення води, а також ціноутворення, з власниками земельних ділянок, меліорація яких забезпечуватиметься мережею;



спрощення адміністративних процедур щодо
будівництва та експлуатації меліоративних мереж (напр., вилучення норми про видачу спецдозволів на водокористування обладміністраціями тощо);



приватизація насосних станцій, які не використовуються протягом не менш ніж десяти років,
та щодо яких жодна ОВК протягом двох років
після прийняття Закону не звернулася із заявою
про отримання у власність;



визначення механізму прийняття ключових
рішень в ОВК (зрівняння рівню впливу як великих, так і дрібних землекористувачів – членів
ОВК).

встановлюються

у розмірі 200-1000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (НМДГ) (3400-17000 грн.) за
порушення правил поводження з ГМО при здійсненні генетично-інженерної діяльності в замкненій системі;
у розмірі 200-1000 НМДГ (3400-17000 грн.) за
порушення порядку, правил та вимог до поводження з ГМО при проведенні досліджень та
випробувань у відкритій системі;
у розмірі 200-400 НМДГ (3400-6800 грн.) за
розміщення на ринку генетично модифікованої
продукції з порушенням вимог законодавства.

Автори, редакція та контакти:
Підготовка проєкту: Катерина Лелет
Моніторинг та редакція видання українською
мовою: Марія Ярошко
Редакція видання німецькою мовою: Симан Юрк
Німецько-український агрополітичний діалог (АПД)
Тел. +38 066 598 14 40

Новий поштовх у розвитку зрошення

Проєкт Закону «Про організації водокористувачів та
стимулювання гідротехнічної меліорації земель» №
5202-д від 13.08.2021, знаходиться на розгляді у
Виконавці

комітетах (ініціатори – Сольський М.Т., Нагаєвський
А.С. та ін. (партії «Слуга народу», «За майбутнє»,
депутатська група «Довіра»)).
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