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користування землею

Аграрне законодавство
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агропромислового комплексу
 Пропонується відмінити обов’язковий технічний
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Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті або набули
чинності у липні 2013р.

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

Сільськогосподарські землі

Сільськогосподарські землі

Врегульовано питання взаємодії між
Державним земельним кадастром та
іншими інформаційними системами

Тіньовий
ринок
обмежити

землі

пропонується

Проект Закону про внесення змін до пункту 15
Перехідних положень Земельного кодексу
України (щодо запобігання тіньової торгівлі землями сільськогосподарського призначення)
№ 2526а, зареєстрований 04.07.2013р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Черняков В. В., н/д Сабій І. М.)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії
між кадастрами та інформаційними системами»
від 03.06.2013р. № 483, набрала чинності
23.07.2013р.
Постанова визначає механізм обміну інформацією між кадастрами та інформаційними системами і перелік відомостей, обмін якими може здійснюватись у процесі такої взаємодії. Метою Постанови є: 1) формування єдиної картографічної
основи для геоінформаційних систем; 2) забезпечення взаємного поповнення даними інформаційних систем; 3) забезпечення об’єктивності,
достовірності та повноти відомостей у Державному земельному кадастрі; 4) запобігання дублюванню робіт з інформаційного наповнення
інформаційних систем, тощо.

Законопроектом пропонується заборонити укладення попереднього договору у формі, встановленій для основного договору відчуження
земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Законопроект спрямований на запобігання нелегальному відчуженню земель сільськогосподарського призначення.

Розвиток сільського зеленого туризму

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про особисте селянське господарство»
щодо розвитку сільського зеленого туризму
№ 2530а, зареєстрований 04.07.2013р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Бушко
І. І., н/д Бриченко І. В., н/д Гайдош І. Ф., н/д
Ващук К. Т.)

Аграрне законодавство
Запроваджено ліцензування діяльності з
промислового вилову риби

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
пов'язаної з промисловим виловом риби, крім
внутрішніх водойм (ставків) господарств» від
31.05.2013р. № 341, зареєстрований в Мін’юсті
від 17.06.2013 р. за № 983/23515, набрав чинності 12.07.2013р.

Проект Закону встановлює основні критерії, за
якими є необхідність реєстрації фізичних осібпідприємців з особистих селянських господарств
у сфері сільського туризму. Законопроект встановлює добровільний порядок сертифікації та
інших дозвільних процедур суб’єктів сільського
зеленого туризму.

Для провадження господарської діяльності,
пов'язаної з промисловим виловом риби, крім
внутрішніх водойм (ставків), суб’єкти рибного
господарства повинні одержати ліцензію. Наказом встановлено ліцензійні умови для одержання такої ліцензії, а саме: кваліфікаційні, організаційні, нормативні та технологічні умови.

Законопроект спрямований на: 1) забезпечення
розвитку інфраструктури, в першу чергу, в малих та віддалених населених пунктах, 2) комплексному
розвитку
сільських
територій,
3) підвищенню рівня доходів соціально вразливих груп сільського населення
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не за державний кошт, а для інших – добровільною. Вилучається категорія «тимчасові учасники» фонду, а також повноваження фонду
позбавляти зернові склади сертифіката відповідності послуг зі зберігання зерна та продуктів
його переробки. Змінюється порядок обчислення внесків до фонду шляхом прив’язки не до
оборотного зерна, а до зерна, що фактично
знаходилося на зберіганні. Прописуються повноваження органів управління фондом.

Пропонується
удосконалити
правове
регулювання користування землею

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання користування землею № 2583а, зареєстрований 12.07.2013р.,
опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Бондар В. В.)
Проектом Закону передбачається встановити
мінімальний строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на рівні 7 років. Пропонується
скасувати необхідність державної реєстрації
прав, які є похідними не від права власності, а
від права користування (перш за все, йдеться
про суборенду). Проектом передбачається визначити лише один додаток до договору оренди
землі, а саме – акт приймання-передачі об’єкта
оренди, оскільки вся інша інформація міститься
в Державному земельному кадастрі. Проектом
Закону запроваджується режим використання
земельних ділянок, власники яких невідомі або
не заявляють своїх прав. Проектом також передбачена відповідальність власників земельних ділянок, які не передали їх в оренду та самі
не використовували протягом одного року і
більше.

Законопроект розроблено з метою забезпечення операторів ринку зерна ефективною системою гарантування виплат у разі неплатоспроможності зернових складів, з урахуванням оптимальної
організаційної
та
фінансовоекономічної побудови роботи фонду, а також з
метою запобігання корупції.

Створення
фермерських
пропозиції законодавства

господарств:

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань створення
фермерських господарств № 2552а, зареєстрований 05.07.2013р., опрацьовується в комітеті
(ініціатор – н/д Апостол М. В.)
Законопроектом пропонується визначити, що
для створення фермерського господарства
особа до своєї заяви повинна додати засвідчені
виписку з трудової книжки громадянина України
із записами, які підтверджують стаж роботи в
сільському господарстві не менш як три роки,
або копію документа про освіту за спеціальностями галузі знань «Сільське господарство і
лісництво».

Аграрне законодавство
Функції Гарантійного фонду виконання
зобов'язань за складськими документами
на зерно будуть розширені

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
(щодо окремих аспектів функціонування Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно) № 2513а, зареєстрований 04.07.2013р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Царьов О. А., н/д Сабій
І.М., н/д Апостол М. В.)

Проект Закону України підготовлено з метою
спрощення процедури створення фермерського
господарства.

Державне регулювання ринку
захисту рослин буде змінено

засобів

Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо державного регулювання
ринку засобів захисту рослин № 3008, зареєстрований 23.07.2013р., опрацьовується в комітеті
(ініціатор – н/д Пилипенко В. П.)

Проектом Закону пропонується оптимізувати
функціонування Гарантійного фонду щодо виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – фонд). Передбачається,
зокрема, зробити обов’язковою участь у фонді
зернових складів, які зберігають зерно, придба-
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Склад собівартості техніки та обладнання
агропромислового комплексу буде змінено

Законопроектом
пропонується
скасувати:
1) необхідність отримання погоджень на ввезення на територію України засобів захисту
рослин, 2) необхідність проведення аналітичних
досліджень щодо кожної партії засобів захисту
рослин, що ввозяться на територію України,
3) визначати їх асортимент.

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу» (щодо локалізації) №3034, зареєстрований 29.07.2013 р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Гіршфельд А.М., н/д Чудновський В.О.)

Метою Проекту Закону визначено спрощення
торгівлі та вдосконалення правового регулювання у сфері обігу засобів захисту рослин.

Проектом Закону пропонується включити затрати на заробітну плату, енергоносії, амортизацію
та ін. у склад собівартості техніки та обладнання в частині уточнення поняття «Ступінь локалізації».

Пропозиції щодо розвитку тваринницької
галузі агропромислового комплексу

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо розвитку
тваринницької галузі агропромислового комплексу) № 3022, зареєстрований 24.07.2013р.,
опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Опанащенко М. В., н/д Фабрикант С. С., н/д Кіссе
А.І., н/д Михайленко О. Д., н/д Негой Ф.Ф.)

Податкове та митне законодавство
Плата за землю: законодавча ініціатива

Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо встановлення рівних умов сплати за землю для
землекористувачів) № 2532а, зареєстрований
05.07.2013р.,
опрацьовується
в
комітеті
(ініціатор – н/д Шаповалов Ю. А.)

Законопроектом визначається правовий статус
суб’єкта господарювання, який через центри
заготівлі молока буде проводити діяльність з
доїння корів, що утримуються населенням, первинної обробки сирого молока і тимчасового
зберігання молочної сировини з її подальшим
постачанням молокопереробним підприємствам.

Проектом Закону пропонується передбачити
порядок нарахування та обчислення розмірів
плати за землю у випадках припинення
договорів
оренди
земельних
ділянок,
використання яких фактично продовжується
землекористувачами власникам без повернення
власникам.
Законопроектом
врегульовано
порядок автоматичного переходу обов’язку
сплати за землю в разі переходу права
власності на нерухоме майно.

Проект Закону спрямований на створення умов
для функціонування нового суб’єкту молочного
ринку – центру заготівлі молока.

Пропонується
відмінити
обов’язковий
технічний контроль сільськогосподарської
техніки та машин

Законопроект розроблено з метою удосконалення механізму оподаткування землі та
створення рівних умов оподаткування плати за
землю.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо відміни обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних сільськогосподарських і меліоративних
машин та сільськогосподарської техніки) №
2568а, зареєстрований 09.07.2013р., опрацьовується в комітеті (ініціатор – н/д Кулініч О. І.)

Пропозиції щодо оподаткування у тваринницькій галузі агропромислового комплексу

Законопроектом пропонується відмінити обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних сільськогосподарських і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, а також
державний технічний огляд машин.

Проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо розвитку
тваринницької галузі агропромислового комп-
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лексу) № 3023, зареєстрований 24.07.2013р.,
опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д
Опанащенко М. В., н/д Фабрикант С. С., н/д
Кіссе А. І., н/д Негой Ф. Ф., н/д Михайленко О.Д.)

Німецько-український агрополітичний діалог
відносить і центри заготівлі молока з номінальною кількістю корів, що обслуговуються, не
менше 200 голів.
Автор:
Олександр Поліводський
Юридична фірма "Софія", Київ
opolivodskyy@lawfirmsofiya.kiev.ua

Законопроектом пропонується, що суб’єкту
господарювання, який через центри заготівлі
молока буде проводити діяльність з доїння
корів, що утримуються населенням, первинної
обробки
сирого
молока
і
тимчасового
зберігання молочної сировини з її подальшим
постачанням молокопереробним підприємствам,
надається
статус
сільськогосподарського
підприємства та можливість вибору спеціального режиму оподаткування податком на
додану вартість. До переліку об’єктів, щодо
яких сільськогосподарським товаровиробникам
відшкодовується 50 відсотків вартості будівництва та реконструкції, Проект Закону
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