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Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді України у січні 2017 року
Сільськогосподарські землі
Продовження строку дії мораторію відчуження земель сільськогосподарського призначення
Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України
щодо встановлення мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення до повного відновлення територіальної цілісності України
№ 5653 від 18.01.2017, знаходиться на розгляді у
комітетах (ініціатори – Ляшко О.В. та ін. (партія
«Радикальна партія Олега Ляшка»))
Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного Кодексу України, а саме, змінити строк дії
мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Наразі мораторій діє до 1 січня
2018 року, законопроектом пропонується його продовжити та відмінити не раніше «3 років після повного відновлення територіальної цілісності України».

Німецько-український агрополітичний діалог

мка, виноробна продукція, фальсифікація виноробної продукції, суб’єкт господарювання первинного
виноробства, суб’єкт господарювання вторинного
виноробства, суб’єкт господарювання змішаного
виноробства, прототип вина, ароматизовані вина,
бренді виноградні, вермути) та нові визначення
(спирт коньячний, горілки виноградні, дистилят з
виноградної сировини, напої міцні виноградні, лікери виноградні, бальзами виноградні, цукровмісні
матеріали) для виноробної галузі, класифікація сортів винограду та вимоги до деяких енологічних
практик та обмежень;
2) передбачається передача суб’єктам господарювання функції щодо самостійного затвердження технологічної документації і нормативних документів
на виробництво нових марок виноробної продукції
та вин контрольованих найменувань;
3) передбачено ліцензування та контроль за виробництвом та обігом дистиляту з виноградної сировини;
4) включено норму щодо захисту на території України географічних зазначень ЄС на виноробну продукцію;
5) імплементовано правила щодо маркування виноробної продукції;

Аграрне законодавство
Спеціальне законодавче регулювання виноградарства та виноробства
Проект Закону про виноград та виноробну продукцію № 5667 від 19.01.2017, знаходиться на розгляді
у комітетах (ініціатор – Урбанський О.І. (партія
«Блок Петра Порошенка»))
Метою проекту Закону є спрощення ведення підприємництва та дерегуляція у сферах виноградарства та виноробства, приведення у відповідність
норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва виноробної продукції
та імплементація положень Регламенту Ради (ЄС)
№ 491/2009 від 25 травня 2009 року щодо енологічних практик, маркування і захисту географічних
зазначень виноробної продукції та контролю у
сфері виноградарства та виноробства.
Зокрема у законопроекті:
1) міститься уточнення термінів (зокрема, виноградники, гібриди прямі виробники, шампанське України, ігристе України, вино контрольованого найменування за походженням, вино ординарне, витри-

6) встановлено принципи проведення перевірок,
визначено контролюючі установи та їх повноваження у сферах виноградарства та виноробства;
7) визначено процедури проведення контролю у
сферах виноградарства та виноробства та конкретизовано санкції.
Законодавче закріплення терміну «спиртовий зерновий дистилят»
Проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняної лікерогорілчаної продукції) № 5673 від 19.01.2017, знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатори – Івченко
В.Є. та ін. (партії «Батьківщина», «Воля Народу»,
«Блок Петра Порошенка», «Самопоміч»))
Законопроектом пропонується внесення змін до діючого Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виро-
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бів». Зокрема, Законопроектом визначається термін «спиртовий зерновий дистилят». Законодавче
визначення цього терміну стимулюватиме виробництво та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної лікеро-горілчаної продукції. Окрім цього, внесення зазначених змін передбачає гармонізацію законодавства України з Директивою ЄС
№ 110/2008 від 15.01.2008 р. щодо виробництва
зернових дистилятів та алкогольних напоїв на їх основі.

Податкове законодавство
Дерегуляція оптової торгівлі біоетанолом
Проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо стимулювання розвитку вітчизняного ринку альтернативних видів палива) № 5674 від 19.01.2017, знаходиться на розгляді у комітатах (ініціатори – Івченко
В.Є. та ін. (партії «Батьківщина», «Воля Народу»,
«Блок Петра Порошенка», «Самопоміч»))

Німецько-український агрополітичний діалог

Законопроектом вносяться зміни до Закону України
«Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». А саме визначається, що оптовий продаж біоетанолу власного
виробництва може здійснюватися його виробниками на підставі ліцензії на виробництво етилового
спирту.
Наразі виробники етилового спирту, зокрема, біоетанолу (спирту етилового зневодненого - позиція
2207 за кодом УКТ ЗЕД) здійснюють його реалізацію
через державні підприємства, спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі.
Автор, редакція та контакти:
Марія Ярошко, Симан Юрк
Німецько-український агрополітичний діалог (АПД)
Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ
Тел. +38044/ 2356327
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de

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.
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