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Зміни в аграрному 
законодавстві
Ïроòяãоì 5-ої сес³ї ІХ скëèкàння (ç ëюòоãо ïо ëèïенü 2021 року) нàроäн³ 
обрàнц³ ухвàëèëè 10 àãрàрнèх çàконоïроєкò³в, як³ ï³äïèсàв Ïреçèäенò 
Укрàїнè Воëоäèìèр Зеëенсüкèé.

Серед найактуальніших докумен-
тів можна виокремити закони 
про держпідтримку, дерегуля-

цію у сфері земельних відносин, елек-
тронні аукціони, зміни в оподаткуван-
ні та правила ввезення пестицидів на 
територію України.

Умовно ці закони можна розподі-
лити на ті, які стосуються ринку зем-
лі, податків/торгівлі та змін до правил 
безпеки в аграрній галузі й дотичних 
сферах.

Держпідтримка:
1423-IX «Закон України про вне-

сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення 
системи управління та дерегуляції у 
сфері земельних відносин».

Закон визначає правила обігу 
сільськогосподарської землі в Україні. 
Документ розроблено на основі зако-
нопроєкту (№2178), запропоновано-
го урядом та з урахуванням побажань 
експертів аграрного ринку.

Земельні закони:
1444-IX «Закон України про вне-

сення змін до деяких законодавчих 
актів щодо продажу земельних діля-
нок та набуття права користування 
ними через електронні аукціони».

Закон визначає, що земельні тор-
ги проводяться в електронній торговій 
системі, що перебуває у державній 
власності. Порядок функціонування та 
адміністрування електронної торго-
вої системи затверджує Кабінет Міні-
стрів України. Також передбачається, 
що земельні торги будуть відбувати-
ся шляхом аукціонів у єдиній елек-
тронній системі «Прозорро» в режимі 
реального часу через інтернет. За ре-
зультатами аукціону буде укладатися 
договір купівлі-продажу, оренди, су-
перфіцію, емфітевзису земельної ді-
лянки з переможцем земельних тор-
гів, який запропонував найвищу ціну 
за земельну ділянку.

Закон запроваджує мінімальний 
гарантійний внесок для учасників тор-
гів. Він становить не менше, ніж 30% 
стартової ціни ділянки землі. А торги 
проводяться за наявності не менше як 
двох потенційних покупців. 

Податки/торгівля:
1600-IX «Закон України про вне-

сення змін до Податкового кодексу 
України щодо ставки податку на дода-
ну вартість при оподаткуванні опера-
цій з постачання окремих видів сіль-
ськогосподарської продукції».

Законопроєкт розроблено з ме-
тою усунення ризиків підвищення цін 
на харчові продукти та сприяння ста-
більності цінової ситуації на відповід-
них товарних ринках, а також ство-
рення рівних і справедливих умов 
оподаткування податком на додану 
вартість для сільськогосподарських 
виробників і підприємств переробної 
галузі.

1649-IX  «Закон України про вне-
сення зміни до розділу XI «Перехід-
ні положення» Закону України "Про 
основні принципи та вимоги до орга-
нічного виробництва, обігу та марку-
вання органічної продукції».

Закон легалізує міжнародне ор-
ганічне маркування для українських 
виробників органічної продукції, га-
рантує держпідтримку виробникам, 
протидіє розповсюдженню псевдоор-
ганіки на полицях торговельних ме-
реж та скасовує штрафи для виробни-
ків за порушення Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до орга-
нічного виробництва, обігу та марку-
вання органічної продукції» у низці ви-
падків.

Інше:
1427-IX «Закон України про вне-

сення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення права громадян 
на доступ до державної реєстрації ак-
тів цивільного стану у зв’язку з укруп-
ненням територіальних громад».

Закон дозволить жителям сіл 
отримувати у сільських та селищних 

територіальних громадах послуги ре-
єстрації актів цивільного стану (шлюб, 
свідоцтва про народження, смерть 
тощо).

«Цей крок дозволить ОМС вико-
ристати власну мотивованість, гнуч-
кість та мобільність в отриманні таких 
повноважень та забезпечити доступ 
до таких послуг своїм мешканцям. 
У разі наявності таких повноважень 
у всіх ОМС полегшиться інтеграція 
цих послуг у ЦНАП, їх надання у ста-
ростинських округах. Тобто багато 
мешканців України можуть і не відчу-
ти негативного впливу, а такі швидкі 
послуги, як державна реєстрація на-
родження, смерті і далі будуть на-
даватися швидко (за один візит) та 
максимально близько до громадян», 
— йдеться у пояснювальній записці до 
закону.

1638-IX «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо розвитку інституту старост».

Передбачається у законі «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
внести зміни до визначення понят-
тя «старостинський округ» з метою 
запровадження інституту старост у 
тому числі для міст — не адміністра-
тивних центрів громад; удосконалити 
правові норми статті 26 закону задля 
надання можливості органам місце-
вого самоврядування затверджува-
ти старостинські округи та положення 
про старосту; внести зміни до статті 
54-1 закону з метою уточнення стату-
су старост.

Також, згідно із законопроєктом, 
голова громади буде зобов’язаний 
обговорювати з громадою всі кан-
дидатури на посаду старости, тоб-
то публічні консультації стануть 
обов’язковими. Крім того, у громадах 
не буде величезних або дуже дріб-
них старостинських округів. Критерій 
щодо кількості населення старостин-
ського округу — 1500 осіб, що спів-
відноситься з найменшою громадою.

1206-IX «Закон України про вете-
ринарну медицину».

Закон визначає правові та ор-
ганізаційні засади здійснення діяль-
ності у сферах забезпечення захис-
ту здоров’я та благополуччя тварин, 
ветеринарної практики, виробництва, 
обігу та застосування ветеринарних 
препаратів, а також обігу побічних 
продуктів тваринного походження.

1684–IX «Закон України про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплементації по-
ложень деяких міжнародних угод та 
директив Європейського Союзу у 
сфері охорони тваринного та рослин-
ного світу».

Закон вносить зміни і приводить 
у відповідність до вимог міжнарод-
них угод та директив ЄС такі законо-
давчі акти: Закон України «Про захист 
тварин від жорстокого поводження», 
Закон України «Про тваринний світ»,  
Кримінальний кодекс України, Кодекс 
України про адміністративні правопо-
рушення, Кримінально-процесуаль-
ний  кодекс України, Лісовий  кодекс 
України, Закон України «Про Націо-
нальну поліцію», Закон України «Про 
Червону книгу України», Закон Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні».

1586-IX «Закон України про вне-
сення зміни до статті 4 Закону Укра-
їни «Про пестициди та агрохімікати» 
щодо ввезення пестицидів на митну 
територію України».

Закон має на меті удосконалити 
окремі положення щодо регулювання 
завезення та застосування в Україні 
незареєстрованих пестицидів.

1259-IX «Закон України про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення захисту 
лісів, запобігання пожежам на землях 
лісового та водного фонду, торфови-
щах та землях інших категорій».

Закон вносить зміни (підси-
лює) відповідальність за порушення, 
пов'язані з випалюванням сухої рос-
линності або її залишків з порушен-
ням порядку, встановленого цен-
тральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування держав-
ної політики у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища.

В³äбуëàся çусòр³ч çàсòуïнèк³в ì³н³сòрà еконоì³кè 
Укрàїнè Ñерã³я Теëенèкà ³ Тàрàсà Кàчкè ç çàсòуïнèкоì 
ãоëовè Ïреäсòàвнèцòвà ЄÑ в Укрàїн³ Реì³ Äюфëо 
щоäо укëàäення Уãоäè ïро оц³нку в³äïов³äносò³ òà 
ïрèéняòн³сòü ïроìèсëовèх òовàр³в (АÑАА). Ñòоронè 
окресëèëè ïроãрес у ïереãоворноìу ïроцес³ òà 
нàì³òèëè ïоäàëüш³ крокè в ³ìïëеìенòàц³ї äорожнüої 
кàрòè ï³äãоòовкè äо укëàäення «ïроìèсëовоãо беçв³çу».

Довкілля

Використання одноразового пластику
ПЛАНУЮТЬ 
ОБМЕЖИТИ 

Міндовкілля спільно із експертами Проєк-
ту ЄС APENA2 розробили проєкт зако-
нопроєкту про обмеження обігу та ви-

робництва пластикової продукції одноразового 
використання — на основі положень Директи-
ви ЄС 2019 року (2019/904) про одноразовий 
пластик. Документ передбачає вже через рік 
після введення його в дію заборону виробни-
цтва, ввезення на територію України та введен-
ня в обіг одноразових пластикових виробів, для 
яких уже є альтернативи. Це, зокрема, соло-
минки, столові прибори (виделки, ложки, ножі, 
палички, шпажки, мішалки для напоїв), посуд 
(тарілки, стакани тощо), палички для триман-
ня повітряних куль та основа для них, гігієніч-
ні ватні палички, ємності для їжі та напоїв (на-
приклад, контейнери), кришки від ємностей 
для напоїв, ємності для їжі та напоїв зі вспіне-
ного пінополістиролу. При нагріванні цей ма-
теріал виділяє отруйні канцерогенні речовини, 
що впливають на респіраторні, репродуктивні 
та нервові функції людини. Також мова йде про 
вироби з оксобіорозкладного пластику, який 
містить домішки, що пришвидшують розпад на 
мікропластик, що потрапляє в довкілля та воду.

Також пропонується запровадити марку-
вання для деяких виробів, що містять пластик, 
але поки що не можуть потрапити під обме-
ження. Зокрема, для вологих серветок, у тому 
числі побутових та для особистого догляду, 
засобів особистої жіночої гігієни, підгузок, тю-
тюнових виробів з фільтрами.

Нове маркування буде нагадувати спо-
живачам, що така продукція має негативний 
вплив на довкілля.

ДОВІДКОВО
Проблема пластику — загальновідома. Із 

1950-их по 2018 рік було вироблено 6,3 млрд 
тонн пластику. Лише 9% цього обсягу пере-
роблено. 12% спалено, а весь інший пластик 
досі перебуває у довкіллі: річках, морях, оке-
анах та землі. 1:1 — саме таке співвідношен-
ня риби до пластику в водоймах прогнозують 
вчені до 2050 року. Зараз 1:5. 68% забруднень 
у Чорному морі — це пластик.

Канадські вчені дослідили, що 59% видів 
птахів мають у шлунках пластикові частинки, а 
людина споживає щорічно 100 тис. часток мі-
кропластику.

Пластик, особливо з додавання оксодомі-
шок, розкладається на мікропластик та з лег-
кістю потрапляє в їжу тварин, а згодом і в 
нашу.

За останні 50 років світове виробництво 
пластику зросло в 20 разів. До 2035 року його 
кількість зросте вдвічі, а до 2050 року — в чо-
тири рази.

Нові стандарти

До уваги операторів ринку харчових продуктів 
1 вересня 2021 р. набув чинності ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, 

IDT) СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. ВИМО-
ГИ ДО БУДЬ-ЯКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ХАРЧОВОМУ ЛАНЦЮЗІ.

 З метою ознайомлення з інформацією щодо впровадження системи 
безпечності харчових продуктів видано посібник  «Загальний огляд впро-
вадження стандартів з якості та безпеки харчових продуктів». Його можна 
знайти  за посиланням:

https://export.gov.ua/storage/PDF/Ogliad_standarti_iakosti_i_bezpeki_
kharch_produktiv_v_ies.pdf

Ви цікавилисяЕкономічні пріоритети

На шляху до укладення 
«промислового безвізу»

За словами Сергія Теленика, 
успішне завершення другої фази 
стане передумовою започатку-
вання Оціночної місії ЄС щодо 
готовності України до укладання 
Угоди АСАА. Кінцевим підсумком 
стане укладення «промислово-
го безвізу» в трьох пріоритетних 
секторах. Ідеться зокрема про 
низьковольтне електричне об-
ладнання, електромагнітну су-
місність обладнання і машини.

Це сприятиме впровадженню 
нової моделі економічного роз-
витку України, зростанню кон-
курентоспроможності та іннова-
ційності нашої промисловості, 
залученню інвестицій, посилен-
ню іміджу України на європей-
ському і міжнародному рівнях.

Вимоги до оформлення документів
Стандарт ДСТУ 4163:2020 «ДЕРЖАВНА УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВА-

НА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДО-
КУМЕНТІВ» набув чинності з 01.09.2021 р. згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» № 144 від 01.07.2020 
(на заміну ДСТУ 4163-2003). Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи 
незалежно від носія інформації, зокрема на організаційні (положення, статути, посадові інструк-
ції, штатні розписи тощо), розпорядчі (постанови, рішення, накази, розпорядження), інформа-
ційно-аналітичні (акти, довідки, доповіднi записки, пояснювальні записки, службові листи тощо) 
документи, створювані в результаті діяльності державних органів, органів місцевого самовряду-
вання, установ, підприємств, організацій та інших юридичних осіб незалежно від їхнього функці-
онально-цільового призначення, рівня i масштабу діяльності та форми власності.

З метою підтримання фонду нормативних документів суб’єктів господарювання в актуально-
му стані пропонуємо придбати вищезазначений національний стандарт, надіславши замовлення 
зручним для вас способом (E-mail: fond@st.ck.ua або поштою на адресу: 18002, м. Черкаси, вул. 
Гоголя, 278, ДП «Черкасистандартметрологія»). 

Детальна інформація — телефоном (0472) 37-15-44.


