Україна, Київ вул. Велика Васильківська 9/2, оф. 67,
тел. (044) 287 48 38, (044) 287 76 76, (044) 284 37 77
www.jurimex.ua, www.jurblog.com.ua

1.

Торговцям цінними паперами дозволено надавати посередницькі
послуги для інвестування за кордон

Рішенням НКЦПФР від 15.03.2018 року було внесено зміни до Правил (умов)
здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності,
дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. Зокрема,
торговцям цінними паперами буде дозволено надавати посередницькі послуги
фізичним особам для проведення валютних операцій передбачених індивідуальною
електронною ліцензією, а саме, здійснення інвестицій за кордон.
Крім цього, документом введено поняття «іноземна інвестиційна фірма»,
розширені інструменти інвестування для інвесторів, надана можливість торговцю
цінними паперами проводити операції за межами України за участю іноземної
інвестиційної фірми, а також встановлена можливість використовувати звіти
іноземних інвестиційних фірм для внутрішнього обліку і звітності.
Необхідність у таких змінах пов’язана з видачею НБУ фізичним особам
індивідуальних ліцензій в електронній формі для здійснення інвестицій за кордон на
суму до 50 тис. доларів США.
Також, даним рішенням зазначені Правила були приведені у відповідність до
вимог законодавства щодо використання печаток суб’єктами господарської
діяльності.

На даний момент відповідне рішення зареєстроване в Міністерстві юстиції та
набере чинності з моменту його офіційного опублікування.
2.

Уряд прийняв Єдиний список товарів подвійного
використання

19 квітня 2018 року набула чинності Постанова КМУ від 11.01.2018 р. «Про
внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів подвійного використання», якою був прийнятий Єдиний список
товарів подвійного використання.
Такий Єдиний список прийнятий Урядом у відповідності до Єдиного списку
товарів подвійного використання Європейського Союзу (додаток 1 до Регламенту
Ради ЄС № 428/2009 від 05.05.2009) та з метою подальшого узгодження процедур і
правил державного експортного контролю України з відповідними нормами і
стандартами ЄС.
Єдиний список товарів подвійного використання замінив діючі на сьогодні
п’ять окремих Списків товарів подвійного використання, зокрема товарів, що
можуть бути використані в створенні звичайних видів озброєнь; військової або
спеціальної техніки; ракетної, ядерної, хімічної, бактеріологічної(біологічного) і
токсичної зброї.
У Кабміні зазначають, що такі зміни дозволять покращити позиції України на
світовому ринку та усунути бар’єри для українського експорту товарів подвійного
використання на внутрішній ринок ЄС за рахунок єдиного нормативного поля у
сфері експортного контролю. Процедури і правила державного експортного
контролю України повинні бути узгоджені з відповідними нормами і стандартами
ЄС.
Проте, звертаємо увагу, що набрання чинності зазначеними змінами Уряд
відтермінував до жовтня 2018 року у зв’язку з необхідністю розробки і прийняття
відповідних нормативних актів, пов'язаних з впровадженням Єдиного списку, а
також для проведення теоретичних і практичних курсів навчань щодо користування
Єдиним списком для представників державних органів та суб'єктів господарювання.
3. Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із
здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано
міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 року №
966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з
провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні

санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із
здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні
санкції, за інформацією правоохоронних органів України.
Такі зміни були затверджені наказом Держфінмоніторингу від 18.04.2018
року № 50, розміщеного на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу
(www.sdfm.gov.ua) у розділі «Протидія тероризму».
4.

Законодавець пропонує удосконалити сертифікацію та
маркування органічної продукції

Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції». Відповідне рішення підтримали 251 народний
депутат.
Законопроектом передбачається удосконалення правового регулювання
органічного виробництва, а також гармонізація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу у цій сфері. Зокрема, ним встановлюються
загальні засади державного регулювання у сфері органічного виробництва та обігу
органічної продукції, повноваження центральних органів виконавчої влади, що
здійснюють державне управління та регулювання у цій сфері, а також прав та
обов’язків суб’єктів ринку органічної продукції.
Документ пропонує дозволити маркування «органічний продукт» за умови,
що він:
- проведено відповідно до вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
- містить не менше 95% органічних інгредієнтів сільськогосподарського
походження (по вазі без урахування частки води і куховарської солі);
- містить не більше 5% за (вагою) неорганічних інгредієнтів, включених до
переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати в
процесі органічного виробництва в гранично допустимих кількостях.
Проектом пропонується ввести чіткий і прозорий механізм реєстрації органів
сертифікації, операторів ринку та органічних насіння, визначити механізм
державного контролю (нагляду) за діяльністю суб'єктів ринку і встановити
відповідальність за порушення законодавства в цій сфері.
Також, законопроект містить положення щодо процедури сертифікації
органічного виробництва та обігу органічної продукції, встановлює вимоги до
органів сертифікації, їх функції та відповідальність.
Окремо пропонується визначити вимоги до зберігання, перевезення,
реалізації, декларування та маркування органічної продукції.

Основною метою такої законодавчої ініціативи є підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції і розширення зовнішніх
ринків її збуту, а також зменшення ризиків введення в обіг фальсифікованої
органічної продукції. Крім цього, прийняття таких змін гарантуватиме споживачам
впевненість у продуктах, маркованих як органічні, матиме позитивний вплив на
захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції, а також
забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності в сфері виробництва та
обігу органічних продуктів.
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