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України (щодо запобігання тіньової торгівлі
землями сільськогосподарського призначення)»
№ 1108, зареєстрований 28.11.2014, подано на
розгляд ВРУ (ініціатор – М.Й. Головко)

Законопроекти, запропоновані у
Верховній Раді України у листопаді
2014 р.
Сільськогосподарські землі

Метою законопроекту є запобігання нелегальній
торгівлі
землями
сільськогосподарського
призначення до припинення дії мораторію на
їхній продаж. Це має досягатися шляхом заборони укладання попередніх договорів, у формі
встановленій для основного договору відчуження земельних ділянок с/г призначення.

Продовження строку дії мораторію на
купівлю-продаж земель с/г призначення

Проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо продовження
строку дії мораторію на купівлю-продаж земель
сільськогосподарського призначення)» № 1070,
зареєстрований 27.11.2014, подано на розгляд
ВРУ (ініціатор – М.Й. Головко)

Аграрне законодавство

Проектом пропонується продовжити мораторій
на продаж сільськогосподарських земель до
2026.
Згідно
законопроекту
також
має
заборонятися внесення права на земельну
частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

Розмежування між молочними продуктами та продуктами, які містять замінники
молочних складових

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про молоко та молочні продукти" та
інших законодавчих актів щодо посилення
заходів боротьби з фальсифікацією молочних
продуктів» № 0901, зареєстрований 27.11.2014,
2014 подано на розгляд ВРУ (ініціатор –
А.Л. Деркач)

Спрощення реєстрації прав на земельні
ділянки с/г призначення

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
повноважень нотаріусів та особливостей
реєстрації похідних речових прав на земельні
ділянки сільськогосподарського призначення»
№ 0944, зареєстрований 27.11.2014, подано на
розгляд ВРУ (ініціатор – О.І. Кулініч)

Законопроектом
пропонується
встановити
розмежування між молочними продуктами та
продуктами, які містять замінники молочних
складових.
Повинен
ввестися
термін
«молоковмісні продукти». Виробники молочної
продукції
мають
зобов’язуватися
чітко
дотримуватися вимоги про найменування
виробленої продукції в залежності від її
складників.

Законопроектом пропонується:
- надати доступ нотаріусам до Державного
земельного
кадастру
та
уможливити
формування витягу з нього;

Спрощення механізму сертифікації зерна

- здійснювати реєстрацію права на земельну
ділянку с/г призначення, право власності на
яку виникло та було оформлено до 1 січня
2013 року, одночасно з державною реєстрацією права власності на цю земельну ділянку;

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про зерно та ринок зерна в Україні"
(щодо дерегуляції ринку зерна)» № 0903,
зареєстрований 27.11.2014, подано на розгляд
ВРУ (ініціатор – В.П. Пилипенко)

- надати можливість державної реєстрації права
оренди земельної ділянки на підставі заяви,
поданої власником до 1 січня 2018 року;

Законопроектом пропонується:
- ввести безстрокову сертифікацію послуг із
зберігання зерна;

- запровадити адміністративну відповідальність
за порушення законодавства про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

- скоротити термін, упродовж якого має бути
прийняте рішення про видачу або відмову у
видачі сертифіката до 10 днів;

Запобігання тіньової торгівлі землями
сільськогосподарського призначення

- залишити обов’язкову сертифікацію лише для
зерна та продуктів його переробки.

Проект Закону «Про внесення змін до пункту 15
Перехідних положень Земельного кодексу
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продуктами
визначення

Державний контроль харчових продуктів,
кормів та тварин

Проект
Закону
«Про
побічні
продукти
тваринного походження, що не призначені для
споживання людиною» № 0905, зареєстрований 27.11.2014, 2014 подано на розгляд ВРУ
(ініціатор – КМУ)

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» № 0906, зареєстрований
27.11.2014, 2014 подано на розгляд ВРУ
(ініціатор – О.П. Продан)

З метою покращення державного регулювання
у сфері поводження з побічними продуктами
тваринного походження, пропонується:

Законопроектом
пропонується
встановити
єдиний контролюючий орган для харчових
продуктів.

- надати визначення основним термінам у даній
сфері;

Періодичність
проведення
контролюючих
заходів повинна залежати від ризиків та
результатів попередніх перевірок. Передбачаються також планові контрольні перевірки
підприємств.

- встановити вимоги до обладнання для
обробки та переробки побічних продуктів
тваринного походження. Ці вимоги мають
охоплювати виробничі та складські приміщення, інженерне забезпечення з газо-, електро-,
водопостачанням, водовідведенням, очисні
споруди та необхідну інфраструктуру.

Заборона експорту лісоматеріалів дуба

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)»
№ 1096,
зареєстрований 28.11.2014, подано на розгляд
ВРУ (ініціатор – Ю.В. Левченко)

- зобов’язати операторів ринку, що працюють з
побічними продуктами тваринного походження, вести облік таких продуктів і відповідну
документацію.
Посилення відповідальності у сфері обігу
молока, цукру та зерна

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

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері економічної конкуренції, а
саме обігу: молока, цукру, зерна тощо»
№ 1038, зареєстрований 27.11.2014, подано на
розгляд ВРУ (ініціатор – С.Г. Міщенко)

Державна підтримка
Державна підтримка осіб, які виробляють
молоко

З метою запобігання порушення законодавства
в сфері економічної конкуренції пропонується
посилити відповідальність за:

Проект Постанови ВРУ про порядок державної
підтримки осіб, які виробляють молоко № 1039,
зареєстрована 27.11.2014, подана на розгляд
ВРУ (ініціатор – С.Г. Міщенко)

- порушення порядку формування цін і тарифів;
- невиконання законних
контролю за цінами;

вимог

в

області

Постановою
пропонується
встановити
обов’язкове щорічне державне регулювання
гуртових цін на молоко незбиране (не піддане
будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для
подальшого продажу). Ціна встановлювавтиметься Кабінетом Міністрів України протягом
січня-лютого поточного року.

- зловживання монопольним становищем на
ринку;
- неправомірні угоди між підприємцями;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Такі заходи пропонується впровадити для
харчових продуктів, а саме: молока, цукру,
хлібу.
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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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