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селених пунктів, в рамках реформи по децентралізації має бути переданою територіальним громадам.

Сільськогосподарські землі
Продовження заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення
до 1. січня 2017 року

Аграрне законодавство

Проект Закону щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель № 3404 від
05.11.2015, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатори – Т.В.Кутовий та інші (партії «Блок Петра Порошенко», «Відродження», «Народний
Фронт», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Воля
Народу», «Самопоміч»))

Підтримка тваринництва шляхом звільнення
від сплати податку на землю окремих земельних ділянок

Проект Закону щодо звільнення від сплати земельного податку земельних ділянок, на яких розташовані приміщення, що використовуються для
вирощування та утримання сільськогосподарських
тварин № 3511 від 24.11.2015, знаходиться на
розгляді у комітетах (ініціатор – А.В.Шинькович
Законопроектом пропонується, продовжити на (партія «Блок Петра Порошенко»))
один рік дію заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення, яка наразі передбачена до 1. січня 2016 року.

Даний Законопроект був прийнятий Парламентом
10. листопада 2015 року та підписаний Президентом 7. грудня 2015 року. Після його оприлюднення
9. грудня 2015 року даний Закон вступив у силу.
Продовження заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення
до 1. січня 2021 року

Законопроектом пропонується, що земельні ділянки, на яких утримують сільськогосподарських тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, птиця, кролики) є об’єктами бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України», і таким чином
звільняються від оподаткуванням податком на
землю.
Обмеження використання генетично змінених організмів

Проект Закону щодо мораторію на купівлю-продаж
або іншим способом відчуження земель сільськогосподарського призначення № 3404-1 від
10.11.2015, знаходиться на розгляді у комітатах
(ініціатори - О.В.Ляшко та ін. (партія «Радикальна
партія Олега Ляшка»))
Згідно законопроекту заборона відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення має бути продовжена до 1. січня 2021 року.
Віднесення земельних ділянок, що знаходяться за межами населених пунктів, до
об’єднаних громад

Проект Закону щодо заборони використання генетично модифікованих організмів в Україні № 3446
від 10.11.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – М.В.Люшняк та ін. (партія «Блок
Петра Порошенко»))
Законопроектом пропонується, заборонити використання (включаючи вивезення, ввезення та
транзит) генетично змінених організмів (за винятком наукових та дослідницьких потреб).

Податкове законодавство

Проект Закону щодо віднесення земель державної
власності за межами населених пунктів до комунальної власності об'єднаних територіальних громад № 3510 від 24.11.2015, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Т.М.Федорчук,
О.П.Бойко та ін. (партія «Народний Фронт»))
Згідно законопроекту, частина земельних ділянок
державної власності, які розміщені за межами на-

Відміна звільнення від сплати мита за обладнання та сировину в області відновлюваної
енергії

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС) № 3444 від 10.11.2015,
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор –
А.П.Яценюк (Кабінет Міністрів))
Окрім іншого проектом закону пропонується відмінити наявне звільнення від сплати мита на устат-
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кування, яке працює на відновлюваній енергії,
сировину та запчастини, які використовуються для
виготовлення цього устаткування, енергозберігаюче устаткування. Законопроект спрямований на
виконання умов Асоціації між Україною та ЄС.
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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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