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ОГЛЯД АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Зміст
Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті або набули чинності
у жовтні 2013 р.
Аграрне законодавство



Затверджено перелік питань для здійснення державного
нагляду за племінною справою у тваринництві
Затверджено зміни до Порядку розроблення проектів
землеустрою

Законопроекти, запропоновані у
Верховній Раді України у жовтні
2013 р.
Сільськогосподарські землі





Планується встановити самоврядний та громадський
контроль за використанням та охороною земель
Пропозиції щодо використання меліорованих земель та
меліоративних систем
Планується продовжити мораторій на продаж землі
Державний Земельний банк: законодавчі ініціативи

Аграрне законодавство




Пропозиції щодо законодавства у сфері поводження з
побічними продуктами тваринного походження
Планується вдосконалити системи розподілу обсягів
виробництва цукру в межах квоти «А»
Укладення та реєстрація угод щодо агропромислових
товарів: законодавчі пропозиції

Безпечність та якість продовольства


Державний контролю у сфері безпечності та якості
харчових продуктів: законодавчі ініціативи

Податкове законодавство


Пропозиції щодо стягнення земельного податку
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кування угідь» від 02 жовтня 2013 року № 725,
набрав чинності 17.10.2013 року

Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті або набули
чинності у жовтні 2013 р.

Постановою затверджено: 1) на підставі чого
розробляється проект землеустрою; 2) перелік
осіб, які мають право бути розробниками проекту землеустрою; 3) перелік документів, який
додається до договору замовником та призначено Держземагенство проводити експертизу
землевпорядної документації погодженого проекту землеустрою.

Аграрне законодавство
Затверджено перелік питань для здійснення державного нагляду за племінною
справою у тваринництві

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку
питань та уніфікованої форми акта перевірки
для здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) за племінною справою у
тваринництві» від 11 вересня 2013 року
№ 1623/24155, набрав чинності 11.10.2013 року

Законопроекти, запропоновані у
Верховній Раді України у жовтні
2013 р.

Наказом затверджено перелік питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення
планових перевірок з метою державного нагляду. Так, зокрема, при здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві перевірятимуться
питання щодо:

Сільськогосподарські землі
Планується встановити самоврядний та
громадський контроль за використанням
та охороною земель

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо здійснення
самоврядного та громадського контролю за
використанням та охороною земель) № 3374,
зареєстрований 08.10.2013 року, опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д Царьов О.А.)

 здійснення ідентифікації тварин, які належать
суб'єктам племінної справи у тваринництві;
 виконання вимог стосовно державної реєстрації тварин, ведення племінного обліку, бонітування і проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 використання для відтворення маточного поголів'я тварин тільки атестованих та допущених до відтворення плідників;
 дотримання вимог стосовно охорони здоров'я
та благополуччя тварин;
 достовірності даних племінного обліку, що
містяться у сертифікаті племінних (генетичних) ресурсів.

Законопроектом планується надати сільським,
селищним, міським, районним та обласним радам повноваження видавати приписи порушникам земельного законодавства з вимогою припинення порушень та призначено штраф за
невиконання зазначених приписів. Крім того,
визначено порядок призначення громадських
інспекторів та закріплено за ними право складати протоколи про адміністративні правопорушення в сфері земельного законодавства.

Затверджено зміни до Порядку розроблення проектів землеустрою

Пропозиції щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розроблення проектів
землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни та впоряд-

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання
меліорованих земель та меліоративних систем
№ 3448, зареєстрований 21.10.2013, опрацьо-
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вується в комітеті (ініціатор – Кабінет Міністрів
України)

та фізичних осіб на праві постійного користування.

Законопроектом планується внести зміни до
Земельного Кодексу України: 1) стосовно визначення земельних ділянок, відведених для
використання під закриті меліоративні мережі
зрошувальних та осушувальних систем; 2) до
Закону України «Про меліорацію земель» щодо
(i) визначення статусу меліоративних систем та
права власності, (ii) визначення повноважень
органів виконавчої влади в сфері меліорації,
експлуатацію та списання меліоративних систем, (iii) встановлено відповідальність за недбале ставлення до меліорованих земель та меліоративних систем.

Аграрне законодавство
Пропозиції щодо законодавства у сфері
поводження з побічними продуктами тваринного походження

Проект Закону про побічні продукти тваринного
походження, що не призначені для споживання
людиною № 3357, зареєстрований 04.10.2013
року, опрацьовується в комітеті (ініціатор –
Кабінет Міністрів України)

Проект Закону про внесення змін до Земельного
Кодексу України (щодо продовження мораторію
на продаж земель сільськогосподарського призначення) № 3520, зареєстрований 31.10.2013
року, опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д
Рудьковський М.М.)

Метою Законопроекту визначення основних
вимог для зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин, які становлять побічні продукти
тваринного походження, на різних етапах - від
утворення та збору до використання, утилізації
або видалення таких продуктів. Крім того, законопроектом зазначено поняття та категорії побічних продуктів тваринного походження, визначено функції оператора ринка, вимоги до
потужностей оброблення, переробки побічних
продуктів тваринного походження та визначено
відповідальність за правопорушення у сфері
поводження з ними.

Проектом Закону пропонується продовжити
мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2030 року [нагадаємо, зараз до 01 січня 2016 року].

Планується вдосконалити системи розподілу обсягів виробництва цукру в межах
квоти «А»

Планується продовжити
продаж землі

мораторій

на

Проект Закону про внесення Змін до Закону
України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (щодо особливостей
розподілу обсягів виробництва цукру в межах
квоти «А») № 3468, зареєстрований 22.10.2013
року, опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д
Купчак В.Р.)

Державний Земельний банк: законодавчі
ініціативи

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законів України щодо використання земель
сільськогосподарського призначення державної
власності» № 3523, зареєстрований 31.10.2013
року, опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д
Лук’янов В.В.)

Проектом Закону пропонується встановити, що
сукупна частина квоти «А», яка розподіляється
між цукровими заводами, що входять до складу
об’єднання підприємств, з урахуванням осіб,
пов’язаних з ними відносинами контролю, не
може перевищувати 10% від загального обсягу
квоти «А» на наступний рік.

Метою Законпроекту є забезпечення повноцінного функціонування Державного Земельного
банку. Зокрема передбачається передача сільськогосподарських земель державної власності
до статутного капіталу Державного Земельного
банку, окреслено умови передачі та пункти
щодо тих земель, які перебувають в юридичних
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Податкове законодавство
Пропозиції щодо стягнення земельного
податку

Проект закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань розвитку біржової
торгівлі с/г продукцією» №3469, зареєстрований 23.10.2013 року, опрацьовується в комітеті
(ініціатори – н/д Кутовий Т.В., н/д Шаблатович О.М., н/д Кириленко І.Г.)

Проект Закону ««Про внесення змін до статті
286 Податкового кодексу України» (щодо сплати земельного податку до оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку)»
№3353, зареєстрований 03.10.2013 року, опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Задорожний В.К., н/д Павлов К.Ю., н/д Мартовицький А.В.)

Законопроектом передбачено свободу укладення та реєстрації угод і зовнішньоекономічного
договору(контракту) щодо поставки окремих
видів сільськогосподарської продукції (товарів),
які є об'єктами державного цінового регулювання, на товарних біржах.

Законопроектом пропонується внести зміни до
ст. 286 Податкового Кодексу України з метою
стягнення земельного податку з юридичних осіб
(крім тих, які мають право на оформлення постійного користування земельною ділянкою), та
громадян, які користуються земельною ділянкою для обслуговування об’єкту нерухомого
майна, що перебуває у їх власності, до оформлення
правовстановлюючих
документів
на земельну ділянку на рівні мінімальних граничних розмірів орендної плати за землю.

Безпечність та якість продовольства
Державний контролю у сфері безпечності
та якості харчових продуктів: законодавчі
ініціативи

Проект Закону України «Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості
харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин» №3424, зареєстрований 14.10.2013 року,
опрацьовується в комітеті (ініціатор – Кабінет
Міністрів України)

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

Законопроект встановлює вимоги до організації
та здійснення заходів державного контролю
представниками компетентного органу, зокрема, визначено повноваження Кабінету міністрів
України в сфері державного контролю та відповідальних органів виконавчої влади, встановлено план реагування на надзвичайні ситуації.
Окрема увага у законопроекті приділяється
загальним принципам здійснення державного
контролю харчових продуктів тваринного походження, зокрема здійсненню державного контролю свіжого м'яса; державному контролю за
виробництва та розміщення на ринку живих
двостулкових молюсків, живих голкошкірих,
живих кишковопорожнинних та живих морських
черевоногих молюсків; державному контролю
риби та рибних продуктів; державному контролю сирого молока та молочних продуктів.

Редакція та контакти:
Фолькер Зассе, Марія Ярошко
Німецько-український агрополітичний діалог
(APD)
Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ
Тел. +38044/ 2356327
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de
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