Narodowy Bank Ukrainy utrzymał stopę dyskontową na niezmienionym poziomie 18%
Rada NBU postanowiła pozostawić stopę dyskontową na niezmienionym poziomie 18,0% rocznie.
Regulator uważa obecne i przewidywane warunki monetarne za wystarczająco mocne, aby obniżyć inflację
do celu wynoszącego 5% w 2020 roku.
Utrzymanie stopy dyskontowej na poziomie 18,0% zostało zatwierdzone decyzją Rady NBU z dnia 13
grudnia 2018 r. Nr 834-rsz "O wielkości stopy dyskontowej".
Ryzyko obniżenia inflacji do celu wynoszącego 5% jest nadal wysokie. Dlatego też, jeśli zostane ono
wdrożone, Narodowy Bank może podnieść stopę dyskontową.
Następne posiedzenie Rady NBU ds. polityki pieniężnej odbędzie się 31 stycznia 2019 r.
Obowiązkowa sprzedaż 50% przychodów z tytułu różnic kursowych przedłużona do 6 lutego
NBU rozszerzył wymogi dotyczące obowiązkowej sprzedaży przychodów w walutach obcych na rzecz
podmiotów prawnych w wysokości 50% w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 6 lutego 2019 r. (włącznie).
Odpowiednia decyzja NBU z 13 grudnia 2018 r. Nr 138 "O wprowadzeniu obowiązkowej sprzedaży
przychodów w walutach obcych i ustaleniu kwoty obowiązkowej sprzedaży takich przychodów" weszła w
życie w dniu 14 grudnia.
Sprzedaży podlegają wpływy w walucie obcej 1 grupy Klasyfikatora walut obcych (waluty krajów - członków
Unii Europejskiej), metali bankowych oraz w rublach rosyjskich. Sprzedaż odbywa się bez zlecenia od
klienta i wyłącznie od następnego dnia roboczego po dniu, w którym środki zostaną zaksięgowane na
rachunku dystrybucyjnym.
Wymóg ten został przedłużony do czasu wejścia w życie Ustawy o walutach i transakcjach walutowych, a
także szeregu aktów prawnych Narodowego Banku, które stworzą nowy system regulacji walutowej.

Przedłużenie moratorium na sprzedaż gruntów
Okres obowiązywania moratorium na alienację ziemi rolnej został przedłużony o rok, do 1 stycznia 2020 r.
Odpowiednia Ustawa "O poprawkach do rozdziału X" Przepisy przejściowe "Kodeksu ziemskiego Ukrainy,
dotycząca przedłużenia zakazu alienacji ziemi rolnej " (projekt ustawy nr 9355-5), została przyjęta przez
Radę Najwyższą 20 grudnia.
W Radzie zarejestrowano również szereg deputowanych projektów ustaw, dotyczących przedłużenia
moratorium, które w szczególności proponowly powiązanie odroczenia terminu zniesienia moratorium z
ważnymi terminami reżimu komunistycznego (22 kwietnia, 7 listopada, 1 maja itd.), a także wprowadzenie
go przed ustaleniem wyników ogólnoukraińskiego referendum dotyczącego zakupu i sprzedaży gruntów
rolnych.

Od 1 marca będzie uruchomiony Zunifikowany Sądowy System Informacyji i Telekomunikacyji
1 grudnia gazeta "Głos Ukrainy" opublikowała ogłoszenie o tworzeniu i funkcjonowanie Zunifikowanego
Sądowego Systemu Informacji i Telekomunikacji.
Próbna eksploatacja systemu rozpoczyna się 1 marca 2019 roku i składa się z 8 podsystemów (modułów):
Jednolity contact center organu sądowego Ukrainy;
Jednolity podsystem do zarządzania procesami finansowymi i biznesowymi;
Oficjalny adres email (Gabinet Elektroniczny);
Oficjalny portal "Władza sądownicza Ukrainy";
Zunifikowany państwowy rejestr orzeczeń sądowych;
Podsystem „Sąd elektroniczny”;
Moduł "Zautomatyzowana dystrybucja";
Moduł "Statystyka sądowa";
Od 4 czerwca 18 sądów pilotowych zostało podłączonych do " Sądu elektronicznego". W związku z
wprowadzeniem zunifikowany systemu musi być też zmienione prowadzenie rejestru orzeczeń sądowych.
W celu pełnego uruchomienia „Sądu elektronicznego” sądy muszą przeskanować akt spraw.

„ProZorro. Sprzedaż” uruchamia aukcje dzierżawy gruntów
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu informuje, że przedsiębiorstwo państwowe „Prozorro.
Sprzedaż” rozpoczyna projekt pilotażowy z Państwową Służbą Ukrainy ds. Geodezji, Kartografii i Katastru.
W ramach tego projektu w systemie ProZorro. Sprzedaży pojawią się losy w postaci prawa dzierżawy
gruntu.
Pierwsze losy w postaci dzierżawy gruntu pojawiły się w „ProZorro. Sprzedaż” w listopadzie. A w
przyszłości i będą miały miejsce pierwsze aukcje.
Przygotowania do uruchomienia aukcji dzierżawy gruntu trwały kilka miesięcy. Pilotażowy projekt dzierżawy
gruntów został zabezpieczony zmianami do odpowiedniej uchwały Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2017
r. Nr 688, która zatwierdziła Procedurę wdrożenia projektu pilotażowego w zakresie przeprowadzania
elektronicznych przetargów gruntowych.
Jak działa „ProZorro. Sprzedaż”?
Innowacyjny system dwupoziomowy;
Platformy elektroniczne są dołączone do centralnej bazy danych (CBD);
Wszystkie informacje wprowadzane do CBD są natychmiast wyświetlane na wszystkich stronach;
Kupujący mogą znaleźć los i licytować na dowolnej stronie.
Otwarte dane:
Po aukcji wszystkie dane są ujawniane i publikowane na portalu;
Każdy dostawca może rozwijać usługi w oparciu o otwarte dane.
Proces prowadzenia elektronicznej sprzedaży gruntów:
Ogłoszenie;
Przyjmowanie wniosków;
Wstępna kwalifikacja;
Licytowanie;
Podpisanie protokołu;
Umowa.
„ProZorro. Sprzedaż” jest przedstawiony jako elektroniczny system aukcyjny, mający dwupoziomowy
model, w którym państwo kontroluje bazę danych, na podstawie której odbywają się aukcje, a prywatne
strony powiązane z bazą danych mają równe prawa i dostęp.
Gabinet ministrów przedłużył embargo na import towarów z Rosji na rok
18 grudnia Rada Ministrów przedłużyła dwa dekrety z dnia 30 grudnia 2015 r. (Nr 1146 i nr 1147),
przewidujące ograniczenia w imporcie produktów pochodzących z Rosji.
Dekrety przewidują całkowity zakaz importu pewnych towarów z Federacji Rosyjskiej, a także rozszerzenie
ceł na niektóre towary z Rosji, które były przywożone bezcłowo do 2015 r. Ważność decyzji została
przedłużona do 31 grudnia 2019 r. Z możliwością ich przedłużenia w przyszłości.
Środki zapewnione przez rząd zostały zastosowane w celu przeciwdziałania ustanowionym restrykcjom
handlowym w zakresie importu i tranzytu ukraińskich produktów przez Federację Rosyjską, w celu
zapewnienia ochrony ukraińskiego biznesu.
W szczególności w przypadku niektórych towarów rosyjskich, zamiast zerowej stawki obowiązującej w
ramach porozumienia w sprawie ustanowienia systemu wolnego handlu między krajami WNP, tak zwanego
reżimu WTO "najbardziej uprzywilejowanego narodu", który przewiduje wykorzystanie wysokich stawek
celnych przywozowych, działa od 2 stycznia 2016 r.
Rząd rozszerzył także działanie dekretu, który nałożył zakaz importu towarów z Rosji, w szczególności:
produkty spożywcze (produkty mleczne, herbata, kawa, piwo, napoje alkoholowe), kosmetyki do pielęgnacji
ciała (szampony, żele pod prysznic) mydła), produkty przemysłu chemicznego dla rolnictwa (herbicydy,
fungicydy, insektycydy, rodentycydy), chlorek potasu, a także urządzenia kolejowe (lokomotywy, wagony i
urządzenia torowe) i inne.

Jakie informacje powinny być podane na etykiecie produktów żywnościowych?
Państwowa Służba Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów przekazała informację
na temat nowego aktu prawnego w dziedzinie ochrony konsumenta.
6 grudnia 2018 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła Ustawę "O informacji dla konsumenta o produktach
żywnościowych", która wchodzi w życie 6 miesięcy po jej oficjalnej publikacji.
Niniejsza Ustawa określa zasady dostarczania konsumentom informacji o produktach żywnościowych w
celu ochrony zdrowia obywateli i ich interesów społecznych i gospodarczych, w szczególności reguluje
wymogi dotyczące informacji, które powinny być zawarte na etykietach produktów żywnościowych określa, która informacja powinna znaleźć się na etykiecie i która może być podana dobrowolnie. Wymogi
te nie dotyczą produktów spożywczych przeznaczonych (produkowanych) do konsumpcji osobistej,
materiałów pomocniczych do przetwarzania i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
W szczególności informacje na etykiecie produktu żywnościowego muszą być w języku państwowym i
zawierać następujące dane:
- nazwa produktu żywnościowego;
- wykaz składników;
- składniki lub materiały pomocnicze stosowane w produkcji lub przygotowywaniu produktu spożywczego i
pozostające obecne w gotowym produkcie, nawet w zmodyfikowanej postaci;
- ilość składników lub kategorii składników;
- ilość produktu żywnościowego w określonych jednostkach;
- minimalny termin przydatności do spożycia, specjalne warunki przechowywania oraz użycia;
- nazwya i adres podmiotu odpowiedzialnego za informację na temat żywności, w przypadku towarów
importowanych - nazwa i adres importera;
- kraj bądź miejsce pochodzenia;
- instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego produktu
żywnościowego byłoby utrudnione;
- Informacja o wartości odżywczej produktu żywnościowego.
Od momentu opublikowania Ustawy wchodzą w życie przepisy, które zakazują podmiotom rynkowym
wprowadzania do obrotu produktów żywnościowych uzyskanych z obiektów produkcyjnych, które nie
przeszły rejestracji państwowej lub nie otrzymały zezwoleń operacyjnych od Państwowej Służby i jej
organów terytorialnych i / lub nie wykorzystują takich produktów żywnościowych w produkcji żywnościowej.
Ustawa określa również, że produkty żywnościowe, zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi
dostarczania konsumentom informacji o produktach żywnościowych, które działały przed wejściem w życie
Ustawy, ale nie spełniały wymogów niniejszego prawa, mogą być wytwarzane i / lub wprowadzane do
obrotu w ciągu trzech lat po wejściu Usatwy w życie. Takie produkty spożywcze mogą znajdować się w
obrocie do momentu zakończenia terminu ważnośći do spożycia lub okresu przechowywania.
Zgodnie z nowym prawem Służba Ochrony Konsumentów została zdefiniowana jako organ, który
monitoruje spełnianie przez przedsiębiorców rynkowych wymóg dotyczących informacji o produktach
żywnościowych.
Ustawa określa odpowiedzialność podmiotów rynkowych za łamanie prawa dotyczącego informowania
konsumentów o produktach żywnościowych.
Jest przewidywana odpowiedzialność podmiotom prowadzącym rynek produktów żywnościowych za
naruszenia w postaci grzywien, których wysokość ustala się na poziomie od 5 do 40 minimalnych
wynagrodzeń.
Ustawa przewiduje również przepis wprowadzający odpowiedzialność podmiotów rynku za:
- naruszenie ustawowych warunków higienicznych w produkcji i / lub w obrocie żywnością;
- wytwarzanie i / lub obrót żywności przy użyciu niezarejestrowanych obiektów produkcyjnych: produkcja,
przechowywanie produktów żywnościowych bez uzyskania zezwolenia na eksploatację dla odpowiedniej
pojemności lub niespełnienie prawnego obowiązku wdrożenia na obiektach stałych procedur, opartych na
zasadach systemu analizy i kontroli zagrożeń w krytycznych punktach;
- sprzedaż produktów żywnościowych, których etykietowanie nie jest zgodne z przepisami, jeżeli stwarza
zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby lub zwierząt;
- naruszenie wymogów identyfikowalności przewidzianych w prawie żywnościowym;
- nieprzestrzeganie obowiązku wycofania z obrotu niebezpiecznych produktów spożywczych;
- wykorzystanie, wdrożenie niezarejestrowanych obiektów sanitarnych, jeżeli obowiązek ich rejestracji
państwowej jest ustanowiony przez prawo;

- oferta sprzedaży lub sprzedaż nieodpowiednich produktów żywnościowych;
- oferta sprzedaży lub sprzedaż produktów żywnościowych, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka lub
zwierząt;
- oferta sprzedaży lub sprzedaż łatwo psujących się produktów żywnościowych, których okres
przechowywania się skończył, jeżeli w wyniku tego produkty żywnościowe nie stały się szkodliwe dla
zdrowia człówieka lub zwierząt;
- oferta sprzedaży lub sprzedaż produktów spożywczych nie ulegającyh szybkiemu zepsuciu, których
minimalny okres przydatności do użycia wygasł, jeżeli w wyniku tego produkty spożywcze nie stały się
szkodliwe dla zdrowia człowieka lub zwierząt;
- naruszenie znaczenia parametrów bezpieczeństwa obiektów sanitarnych ustanowionych przez
ustawodawstwo dotyczące produktów żywnościowych;
- nieprzestrzeganie decyzji urzędnika właściwego organu, jego organu terytorialnego w sprawie zniszczenia
niebezpiecznych produktów żywnościowych, materiałów pomocniczych do przetwarzania;
- niepodanie, nieterminowe podanie, oidanie nieprawdiwych informacji na żądanie urzędnika Państwowej
Służby lub jej organu terytorialnego;
- odmowa dopuszczenia urzędnika Państwowej służby ochrony konsumentów lub jego organu
terytorialnego do sprawowania kontroli państwowej, nieprzestrzegania wymogów prawnych;
- niewykonanie, nieterminowe wykonanie decyzji głównego inspektora państwowego (głównego
państwowego inspektora weterynaryjnego) o czasowym zawieszeniu działań dotyczacych produkcji i/lub
obrotu produktów żywnościowych.

Niniejsza publikacja nie stanowi porady prawnej oraz zawiera tylko informacje ogólne o najważniejszych zmianach w
ustawodawstwie Ukrainy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat innych zagadnień, omawianych w tym wydaniu biuletynu, lub w
przypadku powstania jakichkolwiek innych pytań, zapraszamy do kontaktu z nami, korzystając z danych kontaktowych
podanych poniżej.
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