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Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті або набули чинності у червні 2018 року
Нові повноваження ветлікарів
Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі
питання Державної санітарно-епідеміологічної служби» № 447, від 06.06.2018. Постанова набирає
чинності через 30 днів після публікації.
Постановою визначається, що відтепер ліцензовані
лікарі ветеринарної медицини мають право на видачу ветеринарно-санітарних паспортів та ветеринарних довідок на тварин.
Крім того, уповноваженим ветлікарям дозволяється
видавати міжнародні ветеринарні сертифікати для
експорту відповідних товарів. Раніше цю функцію
виконували лише державні інспектори ветеринарної медицини.

перелік інгредієнтів, в т.ч. тих, які викликають алергічні реакції,

-

кількість харчового продукту,

-

мінімальний термін придатності,

-

особливі умови зберігання та використання,

-

найменування та місцезнаходження відповідального оператора ринку чи імпортера,

-

країну або місце походження,

-

інструкцію з використання (за необхідності),

-

для напоїв з вмістом спирту етилового понад 1,2 % об’ємних одиниць – фактичний
вміст спирту у напої,

-

інформацію про поживну цінність,

-

наявність ГМО.

 обов’язки операторів ринку з доведення цієї інформації до інших операторів ринку та до споживачів.

Підтримка сільського товаровиробника

Удосконалення правил надання інформації
про харчові продукти
Проект Закону «Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів» № 8450 від 07.06.2018,
знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори –
Бакуменко О.Б., Мірошніченко І.В. та ін. (партії
«Блок Петра Порошенка», «Об’єднання Самопоміч», «Відродження», «Народний фронт», «Воля
народу», позафракційні)).

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення економічної стабільності сільського населення)» № 8471
від 12.06.2018, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатори – Шинькович А.В., Герега О.В. (партія
«Блок Петра Порошенка», позафракційний)).
Законопроектом пропонується:

Законопроект розроблений у рамках гармонізації
законодавства України із законодавством Європейського Союзу та виконання зобов’язань України в
сфері санітарних та фіто-санітарних заходів.
Законопроектом встановлюються:
 правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти;
 загальні принципи та вимоги щодо надання споживачеві інформації про харчові продукти. Маркування харчових продуктах обов’язково має містити:
назву харчового продукту,
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-

Норми Законопроекту не поширюються на харчові
продукти, призначені для особистого споживання.

Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді України у червні 2018 року
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 встановлення граничного допустимого рівня мінімальних та максимальних закупівельних цін у
виробників;
 віднесення сирого молока до переліку об’єктів
державного цінового регулювання та встановлення щорічно мінімально допустимого рівня
закупівельних цін у виробника виходячи з результатів моніторингу аграрного ринку за попередній рік;
 зміна строків розрахунків з постачальниками
сільськогосподарської (с/г) продукції з семи банківських днів з дня отримання виручки від реалізації цієї продукції на сім банківських днів з
дня отримання продукції;
 введення штрафів для суб’єктів господарювання за здійснення закупівлі с/г продукції за
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цінами, нижчими від встановленого мінімально
допустимого рівня.
Уточнення щодо використання податкової
пільги
Проект Закону «Про внесення зміни до статті 266
Податкового кодексу України (щодо уточнення
пільги сільськогосподарських товаровиробників фізичних осіб при сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки)» № 8484 від
15.06.2018, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатор – Дерев’янко Ю.Б. (позафракційний)).
Законопроектом уточнюється, що пільгою при
сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (віднесення до об’єктів - будівель
та споруд, призначені для використання безпосередньо у с/г діяльності, що не оподатковуються), також можуть користуватися сільськогосподарські товаровиробники - фізичні особи. Дотепер ця пільга
розповсюджувалася в сільському господарстві
лише на юридичних осіб.

Німецько-український агрополітичний діалог

 можливість повернення вкладених учасником
коштів в разі ліквідації кооперативу;
 надання кооперативам з держбюджету компенсації в розмірі до 90% суми ЄСВ тощо.

Зменшення «зеленого тарифу»
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо
зміни коефіцієнту «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії та створення конкурентних умов
виробництва електричної енергії з альтернативних
джерел енергії» № 8449-7 від 25.06.2018, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – Рябчин О.М. (партія «Батьківщина»)).
Законопроектом зменшуються коефіцієнти «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонця та вітру з 2020 року, відповідно з 2,51 (як
передбачено наразі для 2020р.) до 1,95 та з 1,68
(як передбачено наразі для 2020р.) до 1,51.

Розвиток сільськогосподарської кооперації

Посилення захисту пасовищ та сінокосів

Проект Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» № 6527-д від 25.06.2018, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Бакуменко О.Б., Лабазюк С.П. та ін. (партії «Блок Петра Порошенка»,
«Воля народу», «Батьківщина», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Об’єднання Самопоміч», «Народний фронт», «Відродження», позафракційні)).
Даний законопроект є доопрацюванням законопроекту № 6527 від 31.05.2017 (докладніше див. випуск № 06/2017 «Огляд аграрного законодавства»
АПД) і був підготовлений за підтримки ФАО та
ЄБРР, Уряду Канади. Законопроект регулює правовідносини щодо утворення, діяльності та ліквідації
с/г кооперативів, в т.ч.:

Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення вимог охорони
та використання пасовищ і сінокосів» № 8523 від
25.06.2018, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатор – Кривохатько В.В. (партія «Блок Петра
Порошенка»)).

 відмову від поділу с/г кооперативів на виробничі
та обслуговуючі. Відтепер члени (засновники)
с/г кооперативу можуть самостійно обирати
види діяльності: виробничий, обслуговуючий,
переробний чи багатофункціональний, а також
форму діяльності – з метою чи без мети одержання прибутку;
 можливість створення кооперативних об'єднань
- так званих кооперативів другого рівня;

За підтримки

Законопроектом передбачається запровадження
штрафів та позбавлення волі за наступні дії:
 використання пасовищ і сінокосів всупереч проекту землеустрою, порушення природоохоронного режиму використання чи їхнє самовільне
використання;
 самовільне будівництво споруд на пасовищах і
сінокосах.
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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).
Інформація з даного огляду не може розглядатися як юридична консультація.
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.

За підтримки
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