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Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті, зареєстровані
або набули чинності у серпні
2014р.

Німецько-український агрополітичний діалог (APD)

їх суміші, борошно житнє та суміші борошна
пшеничного та житнього простої рецептури.
Раніше викристання такого борошна визначалось споживчим попитом у регіоні, з внесенням
змін щодо ваги хліба.

Аграрне законодавство
Обов’язкова ідентифікація та реєстрація
тварин

Законопроекти, які мають важливе
значення та знаходяться в законодавчому процесі

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо ідентифікації
та реєстрації тварин» №4987-1 зареєстрований
16.06.2014 р., прийнято і направлено на підпис
Президенту 29.08.2014 р. (ініціатор – н/д Ляпіна
К.М.)

Аграрне законодавство
Покращення безпечності та гігієни кормів

Проект Закону «Про безпечність та гігієну кормів» № 4280а-1, зареєстрований 28.07.2014 р.
проект прийнято за основу 14.08.2014 р. (ініціатори – Ляпіна К.М., Мирний О.Б., Горіна І.А.)

Закон передбачає:
- уточнення термінів, прав, обов’язків суб’єктів
сфери ідентифікації та реєстрації тварин та
відповідальність за порушення законодавства
в цій сфері;
- зобов’язання власника тварин вести облік усіх
тварин у господарстві, в тому числі щодо їх
народження, ідентифікаційних номерів, усіх
переміщень між господарствами, а також даних про забій, утилізацію та падіж;
- зобов’язання власника тварин подавати дані
про усі переміщення, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію,
падіж тварин до відповідної установи протягом 5-ти робочих днів;
- введення адміністративної відповідальності у
вигляді штрафів, у разі невиконання зобов’язання власника тварин;
- часткову компенсацію вартості робіт та послуг
з ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок Державного бюджету України.

Завданнями проекту є уточнення української
термінології з метою забезпечення гармонізації
із законодавством ЄС, шляхом:
- встановлення чітких положень щодо видів
правопорушень та міри покарань;
- створення єдиного контролюючого органу;
- скасування дозвільних процедур та реєстрації,
яких не існує в ЄС;
- встановлення вимог до процедур державного
контролю кормів;
- встановлення механізму саморегуляції операторів ринку на основі загальних вимог законодавства щодо гігієни кормів.
Гарантування безпеки та якості харчової
продукції

Проект Закону «Про державний контроль, що
здійснюється з метою перевірки відповідності
законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя
тварин»
№4986-1,
зареєстрований
17.06.2014 р., прийнятий за основу 01.08.2014
р. (ініціатор – Продан О.П.)

Дивись також AFPR №5 від АПД на цю тему.
Використання зерна із державного інтервенційного фонду

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку постачання та використання борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду» № 381, від 27.08.
2014 р.

Метою законопроекту є гармонізація законодавства України щодо державного нагляду у сфері
контролю за якістю харчових продуктів відповідно до Регламентів ЄС.
Для цього проектом передбачається:

Згідно постанови, зерно з державного інтервенційного фонду використовується хлібопекарськими підприємствами лише для виготовлення
хліба вагою більш як 500 грамів. Це борошно
пшеничне вищого, першого і другого ґатунку та

- втрата чинності Закону України «Про безпеку
та якість харчових продуктів» у частині регулювання міжнародної торгівлі;
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Проект Закону «Про заходи щодо зменшення
негативних наслідків в агропромисловому комплексі України в особливий період» №4525а,
зареєстрований 18.08.2014 р. (ініціатор – Омельянович Д.С)

- зобов’язання контролюючих органів повідомляти операторів ринку харчових продуктів
про проведення планового аудиту, заснованого на принципах НАССР, не пізніше як за
п`ятнадцять робочих днів до перевірки.

Законопроект передбачає наступні заходи задля
запобігання негативним наслідкам для АПК в
зоні проведення антитерористичної операції:

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

- реструктуризацію кредитів (пролонгація дії
кредитів з фіксованими відсотковими ставками);
- мораторій на звернення до суду про стягнення майна (заборона відкриття і припинення
діючих проваджень щодо стягнення майна);
- заходи щодо послаблення податкового навантаження (заборона штрафів, перевірок, примусового погашення податкового боргу);
- заборону на підвищення цін, тарифів, вартості
електроенергії та газопостачання.

Сільськогосподарські землі
Збереження родючості ґрунтів

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі»
№4493а, зареєстрований 13.08.2014 р., наданий для ознайомлення (ініціатори – Пилипенко
О.П., Кулініч О.І)
З метою збереження родючості ґрунтів в даному законопроекті пропонується:

Запроваджується кримінальна відповідальність за порушення природоохоронних
вимог при лісозаготівлі

- встановити мінімальний строк оренди для
сільськогосподарських угідь у 7 років;
- скоротити кількість пунктів в договорі оренди,
що спростить обіг орендованих земель;
- забезпечити доступ до інформації про власників та користувачів землі на електронній
кадастровій карті;
- перевести розробку проектів землеустрою на
добровільну основу.

Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності
за порушення природозберігаючих вимог лісозаготівель»
№4423а,
зареєстрований
05.08.2014р., наданий для ознайомлення (ініціатор – Москаль Г.Г.)
Проектом закону пропонується карати штрафом
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (один неоподатковуваний мінімум
доходів складає 609 грн. або приблизно 40 євро) або обмеженням волі на строк до двох років
за заготівлю та вивезення деревини в гірських
лісах Карпатського регіону з використанням
гусеничних засобів, а також за порушення інших законодавчих природоохоронних вимог
лісозаготівель.

Нові умови оренди земельної ділянки для
фізичних осіб

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розміру плати за
земельну ділянку передану в оренду фізичним
особам» № 4479а-1, зареєстрований 14.08.2014
р., наданий для ознайомлення (ініціатор – Кучерук Н.Г.)
Для забезпечення державних гарантій підтримки соціально-незахищених верств населення,
пропонується встановити мінімальний розмір
плати за землю для фізичних осіб-орендарів не
менше 1% від нормативної грошової оцінки
ділянки (на сьогоднішній день ця межа становить 3%).

Державна підтримка
Підтримка особистих селянських господарств та сільгоспвиробників

Проект Закону «Про додаткові заходи підвищення державної підтримки особистих селянських
господарств
та
фізичних
осібсільгоспвиробників» №4441а, зареєстрований
08.08.2014 р., наданий для ознайомлення (ініціатор – Мошенський В.З)

Аграрне законодавство
Спрощення діяльності підприємств АПК в
зоні АТО
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для забезпечення обороноздатності держави)»
№4418а, зареєстрований 04.08.2014 р., наданий для ознайомлення (ініціатор - Дерев'янко
Ю.Б)

Проектом закону пропонується підтримати селянські господарства та фізичних осіб – сільгоспвиробників, шляхом:
- покращення доступу до державної підтримки;
- відшкодування до 50% вартості витрат на
будівництво, реконструкцію, закупівлю техніки та обладнання;
- надання одноразової грошової допомоги переселенцям для ведення сільського господарства;
- надання допомоги у спорудженні доріг та
інших інфраструктурних об’єктів;
- звільнення від сплати земельного податку або
орендної плати за умови сплати фіксованого
сільськогосподарського податку;
- встановлення мінімальної річної орендної
плати за пай земель сільськогосподарського
призначення на рівні не менш ніж 10% від
нормативної грошової оцінки землі;
- надання можливості розірвання договору
оренди на землю в односторонньому порядку,
якщо орендна плата «свідомо» занижується
орендарем;
- забезпечення участі громадян у розподілі
прибутків сільськогосподарських підприємств,
в яких вони працюють на умовах договору;
- проведення безкоштовної перевірки діючих
нормативів по виготовленню і якості продукції;
- встановлення мінімальної закупівельної ціни
на молоко в розмірі 50% оптово-відпускних
цін на готову молочну продукцію, але не менше 4 грн. 00 коп. за 1 літр незбираного молока другого ґатунку.

Законопроектом пропонується ввести щомісячний податок для забезпечення обороноздатності держави з валового доходу підприємств. Платниками податку визначаються:
- юридичні особи, суб'єкти господарювання
(крім неприбуткових);
- особи, що ведуть облік результатів діяльності
за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
- управителі майна;
- інвестори (оператори), які ведуть окремий
податковий облік.
Базою оподаткування пропонується визначити
дохід платника податку, отриманий в грошовій,
матеріальній або нематеріальній формі.
Ставка податку встановлюється у розмірі 0,25%
при базі оподаткування до 50 000 000 гривень,
та 0,5% при базі оподаткування більше 50 000
000 гривень на місяць.
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Податкове законодавство
Введення податку для забезпечення обороноздатності держави

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння податку
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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