
і

2-Ъ,\2  ̂ ЙО/6

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел. 255-28-40
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Рівненська обласна рада

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин за дорученням Голови Верховної Ради України 
Парубія А.В. від 11.01.2017 в межах компетенції розглянув звернення 
Рівненської обласної ради щодо врегулювання ситуації в аграрній галузі 
України, схвалене рішенням Рівненської обласної ради від 23.12.2016 
№ 452, і повідомляє наступне.

З 1 січня 2017 року закінчив дію спеціальний режим оподаткування 
податком на додану вартість у сфері сільського та лісового господарства, 
а також рибальства.

Задля мінімізації негативного впливу на сільськогосподарських 
товаровиробників закінчення дії спеціального режиму оподаткування 
податком на додану вартість у сфері сільського та лісового господарства, 
а також рибальства Верховною Радою України 20 грудня 2016 року 
прийнято закони України:

- «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 1789, яким, 
зокрема, установлено, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів 
Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку 
сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка 
випуску продукції у сільському господарстві;

- «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2017 році» № 1791, яким, зокрема, запроваджено на 
період з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року бюджетну дотацію 
для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 
виробництва сільськогосподарської продукції.

Крім того, повідомляємо, що 06 жовтня 2016 року Верховною Радою 
України прийнято Закон України № 1669 «Про внесення змін до розділу 
X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження 
заборони відчуження сільськогосподарських земель», яким продовжено 
дію мораторію на продаж чи іншим способом відчуження земель 
сільськогосподарського призначення до набрання чинності законом 
про обіг земель сільськогосподарського признане"^ тіл *,о,,”,тл
1 січня 2018 року.
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До того ж, інформуємо, що 21 грудня 2016 року за ініціативи Комітету 
з питань аграрної політики та земельних відносин у залі пленарних засідань 
Верховної Ради України були проведені парламентські слухання на тему: 
«Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук 
української моделі».

Метою парламентських слухань було забезпечення відкритого діалогу 
із суспільством та залучення широких кіл громадськості до обговорення 
проблемних питань щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

За результатами висловлених учасниками парламентських слухань 
пропозицій Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин 
в установленому законодавством порядку буде підготовлено проект 
рекомендацій парламентських слухань.
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