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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

І. Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні"» (стан: набрав чинності 

23.05.2022 року) 

 

23.05.2022 року набрав чинності Закон України «Про затвердження Указу 

Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"», 

прийнятий 22.05.2022 року Верховною Радою України відповідно до пункту 31 

частини першої статті 85 Конституції України та Закону України "Про правовий 

режим воєнного стану". 

Закон затверджує Указ Президента України від 17 травня 2022 року №341/2022 

"Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". 

 

Зі змістом Указу Президента України можна ознайомитись за наступним 

посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ ТА УКАЗУ: 

 

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської 

Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і 

оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції 

України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" строк дії воєнного 

стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 

90 діб. 

Міністерство закордонних справ України має забезпечити інформування в 

установленому порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних 

держав про продовження строку дії воєнного стану в Україні, про обмеження прав 

і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним 

пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини 

прийняття такого рішення. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2022#n2


 

  4 

ІІ. Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про 

продовження строку проведення загальної мобілізації"» (стан: набрав 

чинності 24.05.2022 року) 

 

24.05.2022 року набрав чинності Закон України «Про затвердження Указу 

Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"», 

прийнятий 22.05.2022 року Верховною Радою України відповідно до пункту 31 

частини першої статті 85 Конституції України та Закону України "Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію". 

Закон затверджує Указ Президента України від 17.05.2022 року №342/2022 "Про 

продовження строку проведення загальної мобілізації". 

 

Зі змістом Указу Президента України можна ознайомитись за наступним 

посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ ТА УКАЗУ: 

 

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської 

Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання 

боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі 

пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 

17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" строк проведення загальної мобілізації 

продовжено з 25 травня 2022 року на 90 діб. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342/2022#n2
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ІІІ. Закон України «Про внесення змін до пункту 1 Розділу ІІ "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин"» (стан: направлено на підпис 

Президенту) 

 

22.05.2022 року ВРУ прийнято Закон України «Про внесення змін до пункту 1 

Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин"». Текст Закону України підписаний 

Головою ВРУ та направлений на підпис Президенту. 

 

Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Метою Закону є забезпечення належних умов для ведення господарської 

діяльності у сфері зовнішньої реклами, збалансування інтересів суб’єктів 

господарювання, органів влади та громадян при розміщенні зовнішньої реклами. 

Закон передбачає внесення змін і доповнень до пункту 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин», якими пропонується відтермінувати набрання чинності 

окремих положень, які стосуються умов розташування стаціонарних конструкцій 

для розміщення зовнішньої реклами строком на 3 місяці. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39664
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IV. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції 

господарської діяльності у сфері розвитку водного господарства» (стан: 

очікує розгляду) 

 

27.05.2022 року надано до розгляду Проект Постанови №7346/П від 27.05.2022 

року «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності у 

сфері розвитку водного господарства». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови пропонується: 

1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері 

розвитку водного господарства» (реєстр. № 7346), поданий Кабінетом Міністрів 

України.  

2. Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням 

поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, пропозицій, 

висловлених у висновку Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування від 26.05.2022 року відповідно до частини 

першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, та внести його на розгляд 

Верховної Ради України у другому читанні.  

 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39699


 

  7 

V. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України "Про 

географічні зазначення спиртних напоїв"» (стан: очікує розгляду) 

 

27.05.2022 року надано для розгляду Проект Постанови №6480/П від 26.05.2022 

року «Про прийняття за основу проекту Закону України "Про географічні 

зазначення спиртних напоїв"». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови пропонується: 

1. Прийняти за основу проект Закону України «Про географічні зазначення 

спиртних напоїв» (реєстр. № 6480), поданий Кабінетом Міністрів України.  

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики 

доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, а також з урахуванням пропозицій, 

висловлених у висновку Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та 

земельної політики від 26 травня 2022 року відповідно до частини першої статті 

116 Регламенту Верховної Ради України, та внести його на розгляд Верховної 

Ради України у другому читанні. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39693
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VI. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового 

денатурованого» (стан: очікує розгляду) 

 

27.05.2022 року Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ 

надано Висновок на Проект Закону №7401 від 23.05.2022 року «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання 

виробництва спирту етилового денатурованого», яким рекомендує Верховній Раді 

України включити Проект Закону, поданий народними депутатами Гетманцевим 

Д.О. та іншими народними депутатами, до порядку денного сьомої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання та за наслідками його розгляду прийняти за 

основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. 

 

Зі змістом Проекту Закону та Висновком Комітету з питань фінансів, податкової та 

митної політики ВРУ можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Метою Проекту Закону, є забезпечення сприятливих умов для виробництва спирту 

етилового денатурованого, біоетанолу, продукції хімічного і технічного 

призначення, у тому числі дезінфікуючих засобів, парфумерно-  2 косметичної 

продукції, у виробництві яких використовують спирт етиловий денатурований, а 

також оцту з харчової сировини, який виробляється зі спирту етилового 

неденатурованого, що сприятиме розвитку спиртової галузі та суміжних галузей.  

Досягнення мети планується шляхом внесення змін до Податкового кодексу 

України (далі – Кодекс), Закону України «Про державне регулювання виробництва 

і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». 

Проектом Закону пропонується: 

1. Передбачити застосування штрафних санкцій за відсутність наявності та/або 

реєстрації масових витратомірів в Єдиному державному реєстрі витратомірів-

лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального. 

2. Викласти підпункт 229.1.8 пункту 229.1 статті 229 Кодексу в новій редакції, яка 

передбачає, що суб’єкти господарювання, які використовують спирт етиловий для 

виробництва продукції, визначеної у підпунктах «д»-«ж» підпункту 229.1.1 пункту 

229.1 цієї статті, зобов’язані, зокрема: 

- обладнати кожне місце отримання та місце відпуску у виробництво спирту 

етилового неденатурованого витратомірами-лічильниками обсягу виробленого 

спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-

лічильників обсягу виробленого спирту етилового; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39663
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- обладнати кожне місце отримання та місце відпуску у виробництво спирту 

етилового денатурованого масовими витратомірами, зареєстрованими в 

Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого 

спирту етилового; 

- обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої 

використовується отриманий спирт етиловий, масовими витратомірами, 

зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу 

виробленого спирту етилового, або засобами обліку виробленої продукції; 

- надіслати технологічну схему встановлення витратомірів-лічильників спирту 

етилового та/або масових витратомірів центральному органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову політику; 

- подавати довідку про цільове використання спирту етилового у перерахунку на 

100-відсотковий спирт етиловий при погашенні податкового векселя; 

- щоденно формувати та подавати до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову політику, дані про добовий фактичний обсяг 

отриманого та відпущеного у виробництво спирту етилового; 

- подавати податковим органам дані про добовий фактичний обсяг отриманого та 

відпущеного у виробництво спирту етилового електронними засобами зв’язку. 

3. Передбачити, що: 

- норми виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу; 

- норми виробничих втрат і виходу спирту коньячного, плодового, зернового 

дистиляту та інших спиртових дистилятів; норми втрат спирту та норми втрат і 

виходу готової продукції під час виробництва алкогольних напоїв затверджуються 

Кабінетом Міністрів України; 

- вимоги до обліку, зберігання, відпуску, приймання і транспортування спирту 

етилового та норми втрат спирту етилового під час зберігання та 

транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

4. Встановити заборону отримання та відпуску спирту етилового у виробництво 

продукції з його використанням без наявності зареєстрованих витратомірів-

лічильників спирту етилового або масових витратомірів, без технологічної схеми 

встановлення витратомірів-лічильників спирту етилового або масових 

витратомірів, надісланої податковим органами, а також через кожне місце 

отримання та відпуску спирту етилового, на якому вийшов з ладу або відсутній 

витратомір-лічильник спирту етилового або масовий витратомір. 

Проектом Закону пропонується узгодити норми Кодексу із Законом України «Про 

альтернативні види палива», передбачивши, що на акцизних складах, на яких 

здійснюється виробництво біоетанолу, забороняється зберігання та реалізація 

біоетанолу без денатурації його бензином (1-10 відсотків) або етил-трет-

бутиловим етером, вміст якого відповідає нормативним документам, за 
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виключенням біоетанолу, який експортується, вимоги до денатурації якого 

визначаються умовами укладених зовнішньоекономічних договорів. 

Також, передбачається внесення змін до статті 230 Кодексу шляхом уточнень 

положень щодо вимог до акцизних складів, на яких виробляється спирт етиловий, 

у тому числі біоетанол, зокрема:  

- щодо обладнання акцизних складів на кожному місці отримання та відпуску 

спирту етилового денатурованого та/або біоетанолу, розташованому на 

акцизному складі, масовими витратомірами; обов’язкової реєстрації усіх 

розташованих на акцизних складах витратомірів-лічильників спирту етилового та 

масових витратомірів у розрізі акцизних складів – в Єдиному державному реєстрі 

витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового та реєстрації 

акцизних складів у системі електронного адміністрування реалізації пального та 

спирту етилового;  

- обов’язкового надсилання технологічної схеми встановлення витратомірів-

лічильників спирту етилового та/або масових витратомірів податковим органам. 

Крім цього, проектом Закону пропонується тимчасово, на період дії правового 

режиму воєнного, надзвичайного стану в Україні: 

- на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу, дозволити 

виробництво та зберігання інших видів спирту етилового з дотриманням умов 

щодо виробництва, суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на 

виробництво спирту етилового неденатурованого, дозволити виробництво 

спирту етилового денатурованого та/або біоетанолу на підставі ліцензії на 

виробництво спирту етилового неденатурованого, а суб’єктам господарювання, 

які мають ліцензію на виробництво спирту етилового денатурованого, дозволити 

виробництво біоетанолу на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового 

денатурованого; 

- встановити можливість при дотриманні відповідних умов суб’єктам 

господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового 

неденатурованого, виробляти спирт етиловий денатурований та/або біоетанол, 

а суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту 

етилового денатурованого – біоетанол. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

І. Постанова «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 

компанії з добору персоналу, яка здійснює відбір кандидатів на посади 

незалежних членів ради Фонду часткового гарантування кредитів у 

сільському господарстві, та компанії з добору персоналу, яка рекомендує 

розмір винагороди членам ради Фонду часткового гарантування кредитів у 

сільському господарстві» (стан: набрала чинності) 

 

27.05.2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 

24.05.2022 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору 

компанії з добору персоналу, яка здійснює відбір кандидатів на посади незалежних 

членів ради Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, та 

компанії з добору персоналу, яка рекомендує розмір винагороди членам ради 

Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Постанова затверджує Порядок проведення конкурсного відбору компанії з добору 

персоналу, яка здійснює відбір кандидатів на посади незалежних членів ради 

Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, та компанії з 

добору персоналу, яка рекомендує розмір винагороди членам ради Фонду 

часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2022-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2022-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2022-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2022-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2022-%D0%BF#n8
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ІІ. Постанова «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 

році» (стан: прийнято) 

 

24.05.2022 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №625 «Про надання 

державних гарантій на портфельній основі у 2022 році». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Постановою прийнято рішення: 

1. Встановити обсяг надання у 2022 році банкам-кредиторам державних гарантій 
на портфельній основі в наступному розмірі:  

Назва банку-кредитора 
Граничний обсяг державних 

гарантій на портфельній основі, 
гривень 

АТ “Ощадбанк” 1 000 050 000 

АБ “УКРГАЗБАНК” 796 500 000 

АТ КБ “ПриватБанк” 796 500 000 

АТ “Укрексімбанк” 796 500 000 

 

2. Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 

року №374 “Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 році” 

наступні зміни: 

- У позиції “АТ “МІБ” цифри “900 000 000” замінити цифрами “100 000 000”. 

- У позиції “АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК” цифри “300 000 000” замінити цифрами 

“100 000 000”. 

- У позиції “АТ “Полтава-Банк” цифри “300 000 000” замінити цифрами “110 000 

000”. 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-derzhavnih-garantij-na-portfelnij-osnovi-u-2022-t240522
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ІІІ. Розпорядження «Про звільнення Ріпенка А. І. з посади Голови Державного 

агентства меліорації та рибного господарства України» (стан: прийнято) 

 

24.05.2022 року ухвалено Розпорядження №414-р «Про звільнення Ріпенка А. І. з 

посади Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства 

України». 

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Розпорядженням прийнято рішення звільнити Ріпенка Артема Ігоровича з посади 

Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України за 

угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 Закону України “Про державну 

службу”). 

 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-ripenka-i-z-posadi-golovi-derzhavnogo-agentstva-melioraciyi-ta-ribnogo-gospodarstva-ukrayini-414-240522
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IV. Розпорядження «Про тимчасове покладення виконання обов’язків 

Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України на 

Забугу А. О.» (стан: прийнято) 

 

24.05.2022 року ухвалено Розпорядження №415-р «Про тимчасове покладення 

виконання обов’язків Голови Державного агентства меліорації та рибного 

господарства України на Забугу А. О.».  

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Розпорядженням прийнято рішення покласти тимчасово, до призначення в 

установленому порядку Голови Державного агентства меліорації та рибного 

господарства України, виконання обов’язків Голови Державного агентства 

меліорації та рибного господарства України на начальника управління організації 

використання водних біоресурсів зазначеного Агентства Забугу Андрія 

Олексійовича. 

 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pokladennya-vikonannya-obovyazkiv-golovi-derzhavnogo-agentstva-melioraciyi-ta-ribnogo-gospodarstva-ukrayini-na-zabugu-o-415-240522
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V. Розпорядження «Про призначення Гречаника Р. М. першим заступником 

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України» (стан: прийнято) 

 

24.05.2022 року ухвалено Розпорядження №412-р «Про призначення Гречаника Р. 

М. першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України».  

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Розпорядженням прийнято рішення призначити Гречаника Руслана Мар’яновича 

першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-grechanika-r-m-pershim-zastupnikom-ministra-zahistu-dovkillya-ta-prirodnih-resursiv-ukrayini-412-240522
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VІ. Розпорядження «Про призначення Башлика Д. О. заступником Міністра 

аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації» (стан: прийнято) 

 

27.05.2022 року ухвалено Розпорядження №425-р «Про призначення Башлика Д. 

О. заступником Міністра аграрної політики та продовольства України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації».  

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Розпорядженням прийнято рішення призначити Башлика Дениса Олександровича 

заступником Міністра аграрної політики та продовольства України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-bashlika-d-o-zastupnikom-ministra-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-t270522


 

  17 

VIІ. Розпорядження «Про призначення Дмитрасевича М. О. заступником 

Міністра аграрної політики та продовольства України» (стан: прийнято) 

 

27.05.2022 року ухвалено Розпорядження №424-р «Про призначення 

Дмитрасевича М. О. заступником Міністра аграрної політики та продовольства 

України».  

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Розпорядженням прийнято призначити Дмитрасевича Маркіяна Орестовича 

заступником Міністра аграрної політики та продовольства України. 

 

 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-dmitrasevicha-m-o-zastupnikom-ministra-agrarnoyi-politiki-ta-t270522
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VIІI. Розпорядження «Про призначення Головні В. О. заступником Міністра 

аграрної політики та продовольства України» (стан: прийнято) 

 

27.05.2022 року ухвалено Розпорядження №423-р «Про призначення Головні В. О. 

заступником Міністра аграрної політики та продовольства України».   

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Розпорядженням прийнято рішення призначити Головню Віталія Олександровича 

заступником Міністра аграрної політики та продовольства України. 

 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-golovni-v-o-zastupnikom-ministra-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-t270522
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IХ. Розпорядження «Про призначення Федоренка Є. О. заступником Міністра 

захисту довкілля та природних ресурсів України» (стан: ухвалено) 

 

13.05.2022 року ухвалено Розпорядження № 382-р «Про призначення Федоренка 

Є. О. заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України».    

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Розпорядженням прийнято Федоренка Євгенія Олександровича заступником 

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-fedorenka-ye-o-zastupnikom-ministra-zahistu-dovkillya-ta-prirodnih-resursiv-ukrayini-382-130522
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РОЗДІЛ IIІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

І. Наказ «Про відновлення чинності майнового права інтелектуальної 

власності на поширення сортів рослин» (стан: прийнято) 

 

23.05.2022 року прийнято Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 23 травня 2022 року №300 «Про відновлення чинності майнового права 

інтелектуальної власності на поширення сортів рослин». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Наказом затверджено внести відомості до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, про відновлення чинності майнового права 

інтелектуальної власності на поширення сортів рослин згідно з переліком, який 

наведено в попередньому посиланні. 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vidnovlennya-chinnosti-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortiv-roslin-6
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ІІ. Наказ «Про організацію діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві 

аграрної політики та продовольства України» (стан: прийнято) 

 

23.05.2022 року прийнято Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 23 травня 2022 року №299 «Про організацію діяльності з внутрішнього 

аудиту в Міністерстві аграрної політики та продовольства України». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Наказом затверджено Порядок проведення внутрішнього аудиту в Міністерстві 

аграрної політики та продовольства України, з яким можна ознайомитись за 

попереднім посиланням. 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-organizaciyu-diyalnosti-z-vnutrishnogo-auditu-v-ministerstvi-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini
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ІІІ. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан: 

прийнято) 

 

26.05.2022 року прийнято Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 26 травня 2022 року №310 «Про встановлення дати подання заявки на 

сорти рослин». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Наказом затверджено встановлено дату подання заявки на сорти рослин згідно з 

переліком, який наведено в попередньому посиланні. 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-19


 

  23 

ІV. Наказ «Про відмову в державній реєстрації прав на сорти рослин» (стан: 

прийнято) 

 

27.05.2022 року прийнято Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 27 травня 2022 року №314 «Про відмову в державній реєстрації прав 

на сорти рослин». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Наказом відмовлено в державній реєстрації прав на сорти рослин згідно з 

переліком, який наведено в попередньому посиланні. 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vidmovu-v-derzhavnij-reyestraciyi-prav-na-sorti-roslin-8

