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

Законопроекти, які мають важливе
значення та знаходяться в
законодавчому процесі у жовтні
2014 р.

Сільськогосподарські землі

Сільськогосподарські землі

Концепція боротьби з деградацією земель

Скасування обов’язкової оцінки земельної
ділянки при спадкуванні

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Концепції боротьби з деградацією
земель та опустелюванням» № 1024-р від
22 жовтня 2014 р.

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо деяких
питань спадкування)» № 5141, зареєстрований
08.10.2014 р.,
направлений
на
підпис
Президенту (ініціатор – Міщенко С.Г.)

Завдяки розпорядженню мають зменшитися
проблеми деградації земель та опустелювання.
Для цього необхідно вдатися до наступних
заходів, зокрема:

Законом відміняється проведення нормативної
грошової оцінки спадщини для спадкоємців
першої та другої черги за законом і за правом
представлення (до таких спадкоємців, зокрема,
належать діти спадкодавця, онуки, рідні брати
та сестри, той з подружжя, який його пережив,
батьки тощо), а також у випадку спадкування
спадщини, яка оподатковується за нульовою
ставкою податку. Регулювання оформлення
спадщини таким чином спрощується, а
адміністративне
виконання
обмежується
місцевим рівнем.

- збільшити площі сільськогосподарських угідь
екстенсивного
використання
(сіножатей,
пасовищ), лісів, полезахисних лісових смуг та
ін.;
- зменшити площі орних земель за рахунок
ерозійно-небезпечних, деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених
угідь;
- створити нові та збільшити наявні території
об’єктів природно-заповідного фонду.

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

Аграрне законодавство
Спрощено торгівельну діяльність для
виробників сільськогосподарської
продукції

Сільськогосподарські землі
Визначення правового режиму для земель
колективної власності

Постанова Правління Національного банку
України «Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України від
29 серпня 2014 року № 540» №626 від
03.10.2014 р., набула чинності 04.10.2014 р.

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо визначення
правового
режиму
земель
колективної
власності» № 5122, зареєстрований 01.10.2014
опрацьовується
в
комітеті
(ініціатор
–
Шаблатович О.М.)

Постановою
скасовується
заборону
для
виробників сільськогосподарської продукції на
проведення розрахунків у іноземній валюті по
імпортних операціях.

З метою визначення правового режиму земель
колективної власності, пропонується:

Нагадуємо, що раніше заборонялось проведення розрахунків в іноземній валюті за
імпортними операціями без ввезення товару на
територію України та якщо продукція була
ввезена на територію країни й пройшла митне
оформлення за ввізною декларацією з датою
оформлення понад 180 днів.

- визначити правові засади переоформлення
права на землі колективної власності;
- визнати такими, що перейшли 1 січня 2015
року відповідно у державну та комунальну
власність:
1) землі під польовими дорогами, які не
підлягали паюванню;
2) земельні ділянки, що визнані відумерлою
спадщиною;
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3) не витребувані земельні частки (паї) у разі
прийняття відповідного рішення судом.

17.10.2014 р.,
опрацьовується
в
комітеті
(ініціатор – Шуфрич Н.І., Бахтєва Т.Д.)

Землі колективної власності – це ті землі, які до
приватизації у минулому належали колгоспам
та були розпайовані серед членів колективних
сільськогосподарських підприємств.

Законопроектом передбачається встановити
державне цінове регулювання на продовольчі
товари першої необхідності, такі як дитяче
харчування, борошно пшеничне, хліб, крупи,
м’ясо, молочні вироби, цукор та ін. Для цього
планується визначити граничні рівні рентабельності виробництва, торговельні надбавки та
постачальницько-збутові надбавки до оптововідпускної ціни виробника.

Використання меліорованих
меліоративних систем

земель

та

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання
меліорованих земель та меліоративних систем»
№ 5152,
зареєстрований
10.10.2014 р.,
опрацьовується в комітеті (ініціатор - Кабінет
Міністрів України)

Метою проекту проголошується захист прав
громадян у зв’язку з можливим підвищенням цін
на такі продукти.
Експорт лісоматеріалів

Для відновлення ролі меліорованих земель у
продовольчому та ресурсному забезпеченні
держави законопроектом пропонується:

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України
"Про
особливості
державного
регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та
експортом лісоматеріалів" (щодо заборони
експорту лісоматеріалів дуба)», № 5186,
зареєстрований 21.10.2014 р., опрацьовується в
комітеті (ініціатор – Мирний О.Б.)

- визначити земельні ділянки смуг відведення з
особливим режимом використання закритими
меліоративними мережами зрошувальних і
осушувальних систем;
- віднести до складу об’єктів магістральних
трубопроводів
об’єкти
закритої
мережі
меліоративних систем, задля забезпечення
їхнього технічного обслуговування та ремонту.

Пропонується заборонити вивезення за межі
митної території України лісоматеріалів порід
дуба діаметром менше 15 см.

Аграрне законодавство

Автор:
Олександр Поліводський
Юридична фірма "Софія", Київ
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Фінансування ідентифікації тварин

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про ідентифікацію та реєстрацію
тварин" щодо тварин, які утримуються і
розводяться у господарствах фізичних осіб»
№ 5182,
зареєстрований
20.10.2014 р.,
опрацьовується в комітеті (ініціатори – Мирний
О.Б., Мірошніченко І.М.)

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

Законопроектом передбачено, що до 01 січня
2016 року роботи з ідентифікації та реєстрації
тварин, що утримуються і розводяться у
господарствах фізичних осіб, за бажанням
власників можуть здійснюватися за їх рахунок.
Державне
регулювання
продовольчі товари

цін

на

Проект Закону «Про внесення зміни до Закону
України "Про ціни і ціноутворення" (щодо
захисту прав громадян в умовах різкого
підвищення
цін
на
соціально
значущі
продовольчі товари)» № 5177, зареєстрований
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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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