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до 2013 року» (реєстр. № 2193а за 2013 рік).
Даний проект Закону пропонує дозволити формування та реєстрацію земельних ділянок на
підставі технічної документації із землеустрою,
розробленої до 2013 р.

Аграрне законодавство
Скасовано екологічний контроль при експорті соняшникового шроту (макухи)

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

Постанова Кабінету Міністрів України « Про вне-

сення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031»
від 21.05.2014 р. №140, набрав чинності
27.05.2014 р.

Сільськогосподарські землі
Гармонізація системи фітосанітарного та
ветеринарного контролю з вимогами ЕС

Постановою скасовується необхідність проходження екологічного контролю при експорті
соняшникового шроту (макухи).

Проект Постанови «Про підвищення ефективності системи державного ветеринарного та фітосанітарного контролю № 4902, зареєстрований
19.05.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д Жеребнюк В.М.)

Спрощено реєстрації права оренди

Наказ Міністерства юстиції України «Про заходи
щодо державної реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення» від
28.05.2014 р. № 845/5, набрав чинності
03.06.2014

Метою законопроекту є гармонізація законодавства в сфері ветеринарного та фітосанітарного
контролю з вимогами ЄС. Зокрема, передбачені
наступні заходи:
- ліквідація ветеринарної та фітосанітарної служби;

Наказом дозволяється здійснювати реєстрацію
земель сільськогосподарського призначення не
тільки за місцем розташування земельної ділянки, а також в інших структурних підрозділах, що
діють в межах області.

- закріплення за Міністерством аграрної політики та продовольства функції реєстратора операторів ринку продовольчої продукції;
- покладання основної відповідальності за якість
та безпечність продуктів харчування на виробників та постачальників – операторів ринку;

Законопроекти, які мають важливе
значення і знаходяться у
законотворчому процесі

- підвищення ефективності діяльності ветеринарних та фітосанітарних лабораторій відповідно до міжнародних стандартів;

Аграрне законодавство
Змінено процедуру формування та реєстрації земельних ділянок

- створення з 01 січня 2015 р. єдиної інформаційної ветеринарної та фітосанітарної мережи,
до якої вноситимуться всі сертифікати, видані
фітосанітарними та ветеринарними лабораторіями.

Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх
державної реєстрації на підставі документації із
землеустрою, розробленої до 2013 року» від
13.05.2014 р. № 1256-VII

Аграрне законодавство
Скасування судового збору для Державної
сільськогосподарської інспекції

Постановою прийнято за основу проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої

Проект Закону «Про внесення зміни до статті 5
Закону України "Про судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору органи сільськогосподарської інспекції» № 4857, зареєстро-
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ваний 13.05.2014р., опрацьовується в комітеті
(ініціатори – н/д Мирний О.Б., н/д Мірошниченко І.М.)

кою" (щодо водних біоресурсів)» № 4907, зареєстрований 19.05.2014 р., опрацьовується в
комітеті (ініціатор – Кабінет Міністрів України)

Проектом Закону пропонується звільнити Держсільгоспінспекцію від сплати судового збору у
справах, пов’язаних з питаннями, що стосуються наданих їй повноважень.

Законопроектом пропонується замінити терміни
«риба» на «водні біоресурси» в Законі України
«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
Це поняття визначається Законом України
№ 3677 «Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів» від
2011 року.

Підвищення пенсії працівникам с/г підприємств

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законів України (щодо підвищення пенсій працівникам сільськогосподарських підприємств)»
№4864, зареєстрований 14.05.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Барвіненко В.Д., н/д Герега О.В., н/д Зарубінський О.О.,
н/д Зубко Г.Г.)

Безкоштовна передача частки державного майна агровиробникам

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" (щодо безоплатної передачі частки державного майна)»
№ 4908, зареєстрований 19.05.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатор – Кабінет Міністрів України)

Законопроектом пропонується підвищити пенсії
працівникам сільськогосподарського виробництва, наступним чином:
- 15% - при стажі роботи від 5-10 р.;
- 10% - працівникам, які отримали інвалідність
під час роботи на с/г виробництві, незалежно
від стажу роботи;

Проектом Закону пропонується закріпити за
Кабінетом Міністрів України повноваження затверджувати порядок розрахунку вартості майна, що припадає на одного працівника державного с/г підприємства в ході його приватизації.

- 20% - при стажі роботи від 10-15 р. та
- 25% - при стажі роботи від 15 р. або на посаді
керівника від 10 р.

Відміна технічного контролю с/г техніки

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скасування
обов'язкового технічного контролю сільськогосподарської техніки» № 4964, зареєстрований
29.05.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Мирний О.Б., н/д Мірошниченко І.М.)

Протидія корупції для працівників ветеринарної медицини

Проект Закону про внесення змін до статті 9
Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (щодо працівників ветеринарної
медицини) №4862, зареєстрований 14.05.2014
р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д
Михайленко О.Д., н/д Гордієнко С.В.)

Законопроектом пропонується наступне щодо
контролю аграрної техніки:
- відмінити обов’язковий технічний контроль с/г
техніки;
- визначити перелік порушень правил технічної
експлуатації тракторів та інших машин, при
яких інспектори мають складати матеріали
про адміністративне правопорушення;
- посилити адміністративну відповідальність за
порушення правил технічної експлуатації с/г
техніки її користувачами до штрафу у розмірі
від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (один

Проектом Закону пропонується внести зміни до
ст. 9 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» та встановити, що працівники
ветеринарної медицини не підпадають під обмеження роботи разом/підпорядковуватися
один одному для близьких родичів.
Страхові ризики для водних біоресурсів

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтрим-
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стрований 26.05.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д Фищук О.Г.)

неоподатковуваний мінімум доходів складає
609 грн. або приблизно 40 євро);
- підвищити розмір штрафів за невиконання
вимог інспекторів сільського господарства щодо усунення порушень в сфері експлуатації
машин.

Проектом Закону пропонується звільнити від
сплати податку на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства наступні категорії осіб:
- -інваліди І та ІІ груп; фізичні особи, які виховують 3 і більше дітей віком до 18 р.;
- -пенсіонери (за віком) і ветерани війни;
- -фізичні особи, визнані за законом постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Звільнятися від сплати податку будуть лише ті
власники, сумарна площа чиїх ділянок не більша ніж 2 га, незалежно від кількості ділянок.

Державна підтримка
Врегулювання приватизації для фермерів

Проект Закону «Про внесення змін до статті 121
Земельного кодексу України (щодо набуття права власності на земельні ділянки)» № 4922,
зареєстрований 20.05.2014 р., опрацьовується в
комітеті (ініціатор – н/д Даценко Л.М.)
Метою законопроекту є створення стабільних
умов для діяльності фермерських господарств.
Зокрема пропонується безоплатно передавати
земельні ділянки в наданому розмірі фермерському господарству, на правах спільної власності
його членів, якщо такі земельні ділянки, були
надані до 1 січня 2002 року у постійне користування фермерському господарству або громадянам - членам фермерського господарства із
земель запасу державної власності для створення та ведення фермерського господарства.

Оподаткування аграрної продукції на незареєстрованих площах

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення перешкод
для користування землями сільськогосподарського призначення» №4969, зареєстрований
30.05.2014, опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Пилипинко В.П., н/д Кириленко І.Г.,
н/д Сабій І.М., н/д Кутовий Т.В., н/д Кулінич
О.І., н/д Ващук К.Т.)
Метою Законопроекту є усунення перешкод для
ефективного ведення сільського господарства.
Зокрема, для цілей оподаткування пропонується розглядати сільськогосподарську продукцію,
вирощену на землях, що перебувають в обробітку сільськогосподарських підприємств та товаровиробників, як їхню власну, незалежно від
стану її державної реєстрації.

Податкове законодавство
Впровадження ставки експортного мита
на соняшникову олію

Проект Закону «Про ставки вивізного (експортного) мита на олію соняшникову (неочищену)»
№4858, зареєстрований 13.05.2014 року, опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Мирний
О.Б., н/д Мірошниченко І.М.)

Автор:
Олександр Поліводський
Юридична фірма "Софія", Київ
opolivodskyy@lawfirmsofiya.kiev.ua

Метою проекту закону є встановлення експортного мита на соняшникову олію (неочищену) у
розмірі 3% від її митної вартості.
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Звільнення від податку на земельні ділянки для ведення особистого селянського
господарства

Проект Закону про внесення змін до статті 281
Податкового кодексу України (щодо звільнення
відповідної категорії фізичних осіб від сплати
податку за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства) №4936, зареє-
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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). 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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