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ництва та розсадництва» від 28 листопада 2013
року № 701, зареєстрований в Мін'юсті
17.01.2014 р. за №94/24871, набрав чинності
04.02.2014 р.

Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті та набули
чинності у січні 2014 р.
Аграрне законодавство

Наказом визначено строки проведення планового та позапланового контролю. Зокрема, планові заходи здійснюються з тривалістю:

Вимоги до органічної с/г продукції та сировини

для суб'єктів малого підприємництва не більше 5 робочих днів;

Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 03.09.2013 р. № 425-VII, набрав чинності 09.01.2014 р.

для інших – не більше 15 робочих днів.
Тривалість позапланових заходів є наступною:

Законом встановлено основні вимоги до виробництва, транспортування та зберігання органічної сільськогосподарської продукції. Зокрема,
при виробництві органічної продукції не допускається використання хімічних добрив, пестицидів, ГМО, консервантів.

для суб'єктів малого підприємництва не більше 2 робочих днів;
для інших – не більше 10 робочих днів.
Крім того, наказом затверджено інструкцію щодо оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення у сфері насінництва та розсадництва.

Затверджено порядок розроблення паспорта рибогосподарської технологічної
водойми

Законопроекти, запропоновані у
Верховній Раді України у січні
2014 р.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку
розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми» від 16.12.2013 № 742,

Сільськогосподарські землі

зареєстровано в Мін'юсті 11.01.2014 р. за
№ 27/24804, набрав чинності 28.01.2014 р.

Спрощення процедури зміни цільового
призначення земельної ділянки

Наказом затверджено Порядок паспортизації
рибогосподарств, який визначає:

Проект Закону про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо спрощення процедури
затвердження документації із землеустрою при
зміні цільового призначення земельних ділянок
приватної власності № 3867, зареєстрований
13.01.2014 року, опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Царьов О.А.)

механізм встановлення загальних характеристик та оцінки стану рибогосподарської технологічної водойми (тобто штучної водойми в
якій дозволено займатися рибництвом);
характеристики джерела водопостачання;

На сьогодні в Україні діє складна процедура
зміни цільового призначення земельних ділянок
приватної власності, згідно якої необхідно двічі
звертатися до одного і того ж державного органу (місцевого відомства) для технічного погодження, а потім для дійсного затвердження
документації по землеустрою.
Законопроектом пропонується:
спростити процедуру затвердження документації із землеустрою при зміні цільового призначення земельних ділянок приватної власності;
надати право власникам земельних ділянок
самостійно затверджувати (реалізовувати)

перелік технічних параметрів водойми;
перелік гідротехнічних споруд та інших показників необхідних для складання паспорта рибогосподарської технологічної водойми.
Порядок проведення перевірок у сфері
насінництва та розсадництва

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку
планування та здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері насінництва та розсадництва та Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення у сфері насін-
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проекти землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки, після того як
ці проекти попередньо буди погоджені з відповідними державними органами.

Новий проект землеустрою затверджується
відповідним місцевим органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Звільнення від відшкодування втрат с/г та
лісогосподарського виробництва

Відхилення мораторію на зміну цільового
призначення землі

Проект Закону про внесення змін до Земельного
кодексу України (щодо звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при будівництві полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ)
та об'єктів поводження з відходами) № 3888,
зареєстрований 15.01.2014 року, опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Гайдош І.Ф., н/д
Лунченко В.В.)

Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про мораторій на зміну цільового
призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні №2146а/П,
зареєстрований 30.01.2014 року, опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д Калетнік Г.М.)
Проектом Постанови пропонується відхилити
проект Закону України про мораторій на зміну
цільового призначення земельних ділянок с/г
призначення в Україні. (реєстр. № 2146а від
27.05.2013 р.). Цей законопроект передбачає,
що зміни цільового призначення земельних
ділянок повинні не допускатися задля попередження продажу та незаконної забудови сільськогосподарських площ.

Законопроектом пропонується звільнити громадян та юридичних осіб від відшкодування втрат
с/г та лісогосподарського виробництва при будівництві сміттєзвалищ та об’єктів поводження з
відходами, пов’язаних із виведенням відповідних площ з сільськогосподарського виробництва (врегульовано Ст. 208 Земельного кодексу
України).

Аграрне законодавство
Законодавство про фермерські господарства

Регуляція зміни цільового призначення
земельної ділянки

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про фермерське господарство" щодо
надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства із земель державної
власності № 4048, зареєстрований
29.01.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д Дмитрук М.І.)

Проект Закону про внесення змін до прикінцевих положень Земельного кодексу України (щодо зміни цільового призначення земельних ділянок в окремих випадках) № 4053, зареєстрвоаний 29.01.2014 року, опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Мірошниченко І.М., н/д
Мирний О.Б., н/д Марцінків Р.Р., н/д Швайка
І.О., н/д Осуховський О.І)

Законопроектом пропонується визначити Держземагентсво як орган, що відповідає за надання
земельної ділянки для ведення фермерського
господарства із земель державної власності та
посвідчення права володіння на таку земельну
ділянку.

Законопроектом пропонується визначити умови,
за наявності яких до 1 січня 2017 року власникам дозволяється змінювати цільове призначення земельної ділянки з категорії «землі с/г
призначення для колективного чи індивідуального садівництва» на категорію «землі житлової
чи громадської забудови». Це можливо, якщо:

Пропозиції щодо підтримки коньячної галузі України

загальна площа земельної ділянки не перевищує 0,1 га та знаходиться в межах населеного
пункту;

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо державної
підтримки коньячної галузі України № 4067,
зареєстрований 31.01.2013 р., опрацьовується в

зміна цільового призначення земельної ділянки не суперечить генеральному плану населеного пункту.
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комітеті (ініціатори – н/д Терьохін С.А., н/д Кириленко І.Г., н/д Круглов М.П.)

опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Апостол М.В., н/д Сабій І.М., н/д Кулінич О.І.)

Проект Закону розроблено з метою захисту
географічної назви «коньяк України» та споживача від неякісної продукції. Зокрема, Законопроектом пропонується щорічне поступове збільшення відсоткового вмісту коньячного спирту
українського виробництва у перерахунку на
абсолютний алкоголь у «коньяках України»
наступним чином:
до 01 січня 2015 р. – 15%;

Законопроектом пропонується дозволити експорт зерна наступним категоріям осіб: с/г виробникам зерна та державному агенту із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів
його переробки. При цьому с/г виробникам надається право проходження першочергового
митного контролю при експорті зерна.

Податкове законодавство

до 01 січня 2016 р. – 20%;

Звільнення від ПДВ операцій з зерном

до 01 січня 2017 р. – 25%;

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обкладення податком
на додану вартість деяких операцій із зерновими та технічними культурами № 3863, зареєстрований 11.01.2014 року, опрацьовується в
комітеті (ініціатор – Кабінет Міністрів України)

з 01 січня 2017 р. – 30%.

Державна підтримка
Зміни діяльності Аграрного фонду

Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України (щодо діяльності Аграрного фонду)
№ 3865, зареєстрований 13.01.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Павелко А.В.)

Законопроектом пропонується продовжити звільнення від ПДВ операції з експорту зернових
та технічних культур до 01 січня 2016 року (раніше – до 01 січня 2014 року).
Автор:
Олександр Поліводський
Юридична фірма "Софія", Київ
opolivodskyy@lawfirmsofiya.kiev.ua

Проектом Закону пропонується надати можливість суб'єкту господарювання, створеному аграрним фондом залучати державні гарантії за
позиками для підтримки агропідприємств у
сфері тваринництва. До цього часу вони не
мають доступу до державної підтримки з бюджету через діюче регулювання.

Редакція та контакти:
Фолькер Зассе, Марія Ярошко
Німецько-український агрополітичний діалог
(APD)

Державна підтримка вітчизняного виробника зерна

Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ
Тел. +38044/ 2356327
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо підтримки
вітчизняного сільськогосподарського виробника) № 3882, зареєстрований 14.01.2014 року,

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). 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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