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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
I. Постанова «Про Звернення Верховної Ради України до Організації 
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) щодо 
позбавлення Російської Федерації статусу держави - члена ЮНЕСКО» (стан: 
набрала чинності) 
 
31.05.2022 року ВРУ затвердила Постанову «Про Звернення Верховної Ради 
України до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО) щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави - члена 
ЮНЕСКО». 
 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація випустила по 
Україні понад 2100 ракет, і ця цифра продовжує зростати кожного дня. 
Внаслідок обстрілів в Україні постраждали об’єкти спадщини у більшості регіонів 
держави. За останніми даними, було пошкоджено або знищено вже понад 250 
культурних пам’яток, серед яких церкви, музеї, пам’ятники, заповідники, будинки 
культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі. 
Від імені Українського народу Верховна Рада України звертається до Організації 
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) невідкладно 
розглянути можливість позбавлення Російської Федерації статусу держави - члена 
ЮНЕСКО. 
Війна, оголошена Російською Федерацією Україні, забирає не тільки тисячі життів 
українців, а і намагається забрати національну спадщину, культуру та ідентичність 
України. Саме тому має бути докладено якомога більше зусиль, щоб покласти край 
цій агресії. 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2283-20#Text
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ІІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік"» (стан: направлено на підпис Президенту) 
 
Верховною Радою України 31.05.2022 року прийнято Закон України «Про внесення 
змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"».  
01.06.2022 року Закон направлено на підпис Президенту. 
 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 
Збільшуються видатки загального фонду державного бюджету на 287 092,7 млн 
грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень. 
Зокрема передбачається збільшити видатки на: 

- національну безпеку та оборону - 247 769,9 млн грн;  
- поповнення резервного фонду - 1 500 млн грн;  
- надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» - 5 824,5 млн грн; 
- фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, 

призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів 
Пенсійного фонду – 20 063,1 млн грн;  

- надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житловокомунальних послуг - 12 536,7 млн гривень. 

 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39683
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ІІІ. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у 
сфері містобудівної діяльності» (стан: направлено на підпис Президенту) 
 
31.05.2022 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну 
реєстрацію у сфері містобудівної діяльності». 
Очікується, що закон забезпечить комплексний підхід до фінансового 
забезпечення надання адміністративних послуг з державної реєстрації у сфері 
містобудівної діяльності та наповнення державного і місцевих бюджетів. 
 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Закон спрямований на врегулювання питань зарахування до державного та 
місцевих бюджетів адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері 
містобудівної діяльності та можливості фінансового забезпечення Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва, з використанням якої 
надаються відповідні адміністративні послуги у сфері містобудівної діяльності. З 
цією метою до Бюджетного кодексу України вносяться наступні зміни: 

- 30% адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері містобудівної 
діяльності, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними 
адміністраціями, районними державними адміністраціями, а також 30% 
плати, еквівалентної адміністративному збору у сфері містобудівної 
діяльності, яка стягується нотаріусами, є джерелом формування 
спеціального фонду державного бюджету в частині доходів та 
спрямовуються на забезпечення функціонування Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва; 

- 70% адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері містобудівної 
діяльності, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, 
міських рад, районними у містах Києві та Севастополі державними 
адміністраціями, районними державними адміністраціями, зараховується 
відповідно до бюджетів місцевого самоврядування та районних бюджетів за 
місцем надання послуг; 

- адміністративний збір за державну реєстрацію у сфері містобудівної 
діяльності не зараховується до доходів бюджету Автономної Республіки 
Крим та обласних бюджетів. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26984
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ІV. Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового 
денатурованого» (стан: направлено на підпис Президенту) 
 
31.05.2022 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту 
етилового денатурованого». 
 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Метою закону, є забезпечення сприятливих умов для виробництва спирту 
етилового денатурованого, біоетанолу, продукції хімічного і технічного 
призначення, у тому числі дезінфікуючих засобів, парфумерно-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.  
Законом передбачено: 
1. Застосування штрафних санкцій за відсутність наявності та/або реєстрації 
масових витратомірів в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та 
рівнемірів-лічильників рівня пального. 
2. Суб’єкти господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва 
продукції, зобов’язані, зокрема: 

- обладнати кожне місце отримання та місце відпуску у виробництво спирту 
етилового неденатурованого витратомірами-лічильниками; 

- обладнати кожне місце отримання та місце відпуску у виробництво спирту 
етилового денатурованого масовими витратомірами; 

- обладнати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої 
використовується отриманий спирт етиловий, масовими витратомірами,; 

- 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. Передбачено, 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. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39663
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4. Встановлення заборони 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. 
На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану в Україні тимчасово 
дозволяється: 

- на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво біоетанолу, 
здійснювати 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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V. Закон України «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю 
України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності» 
(стан: направлено на підпис Президенту) 
 
31.05.2022 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення зміни до статті 73 
Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День 
Української Державності». 
 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Встановлюється святковий день: 28 липня - День Української Державності. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27576
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VІ. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового 
комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу» (стан: 
направлено на підпис Президенту) 
 
31.05.2022 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері 
агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового 
комплексу». 
 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Законом відновлено відомчу реєстрацію сільгосптехніки, для чого вирішено: 
1) Внести зміни до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності», доповнивши його у частині повноважень центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну 
політику, а саме забезпечувати виконання функцій затвердження типу 
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного 
причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, 
у тому числі шляхом створення чи уповноваження органу (підприємства, 
установи, організації чи їх структурного підрозділу) на здійснення діяльності із 
затвердження типу.  

2) Внести зміни до Закону України «Про систему інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу України» у частині: уточнення 
сфери дії та відносин, які ним регулюються, основних завдань системи 
інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу; суб'єктів 
системи інженерно-технічного забезпечення та їх взаємовідносин; 
повноважень та завдань центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної аграрної політики та центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику; процедури оцінки 
та підтвердження технічних засобів для АПК, в тому числі 
сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, визначеним 
вимогам.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27937
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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України ,,Про 
волонтерську діяльність” щодо підтримки волонтерської діяльності» (стан: 
прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 
31.05.2022 року ВРУ прийнято за основу із скороченням строку підготовки Проект 
Закону «Про внесення змін до Закону України ,,Про волонтерську діяльність” щодо 
підтримки волонтерської діяльності». 
Очікується, що прийняття проекту закону дозволить створити умови для розвитку 
волонтерського руху в Україні, а разом зі змінами до Податкового кодексу України 
уникнути надмірного податкового навантаження на волонтерів та організації, які з 
ними співпрацюють, підвищити спроможність неприбуткових волонтерських 
організацій у наданні допомоги постраждалим від нападу Російської Федерації та 
забезпечить дотримання прав і обов’язків платників податків та контролюючих 
органів. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Проект Закону пропонує внести зміни до Закону України “Про волонтерську 
діяльність”, якими серед іншого передбачено: 
1) Визначення додаткових напрямів волонтерської діяльності, зокрема, щодо 

надання волонтерської допомоги для подолання наслідків військової агресії 
Російської Федерації проти України. 

2) З урахуванням умов правового режиму воєнного стану, поширення норм статті 
6 ЗУ “Про волонтерську діяльність”, яка визначає розмір та порядок виплати 
одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності 
волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) на волонтерів, 
що здійснюють діяльність з протидії збройній агресії Російської Федерації на всій 
території України та окремих її місцевостях. 

3) Визначено форми державної підтримки волонтерської діяльності, зокрема, 
через розробку та імплементацію загальнодержавних цільових програм, 
підтримки розвитку волонтерства та підвищення кваліфікації волонтерів. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39572


 

  11 

VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності 
неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти 
України» (стан: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 
31.05.2022 року ВРУ прийнято за основу із скороченням строку підготовки Проект 
Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння 
розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та 
організацій в умовах збройної агресії Росії проти України». 
Очікується, що прийняття документу дозволить уникнути надмірного податкового 
навантаження на волонтерів та організації, які з ними співпрацюють, підвищити 
спроможність неприбуткових волонтерських організацій у наданні допомоги 
постраждалим від нападу Російської Федерації та забезпечить дотримання прав і 
обов’язків платників податків та контролюючих органів. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 

Пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими серед іншого 
передбачено: 
1) Виключення з оподатковуваного доходу волонтера доходів у вигляді витрат 

неприбуткової організації на проведення медичного огляду та вакцинації 
волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо 
пов'язаних з наданням волонтерської допомоги. 

2) Визначення неоподатковуваними витрат неприбуткової організації чи установи 
на відрядження волонтера (на проїзд , оплату вартості проживання, витрат на 
харчування оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, 
дозволів на в’їзд , обов’язкове страхування, інші документально оформлені 
витрати. 

3) Визначення можливості для надання допомоги фізичним особам, які 
постраждали чи можуть постраждати внаслідок збройної агресії 
неприбутковими організаціями без порушення вимог податкового 
законодавства. 

4) Визначення такими, що не включаються громадськими та благодійними 
організаціями до розрахунку суми для реєстрації платником ПДВ операцій з 
ввезення гуманітарної допомоги. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39573
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ІХ. Проект Закону України «Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо посилення 
гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття 
рішень» (стан: опрацьовується в комітеті) 
 
01.06.2022 року Кабінетом Міністрів України до Верховної Рада України подано 
Проект Закону «Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні 
положення" Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих 
бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень». 
Метою документу є удосконалення та спрощення бюджетних процедур в умовах 
воєнного стану з метою ефективного та оперативного прийняття управлінських 
рішень  органами місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення 
першочергових потреб у разі збройної агресії чи загрози нападу, забезпечення 
національної безпеки та соціального захисту громадян України. 
На даний час законопроект опрацьовується в профільному комітеті ВРУ. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 

Проектом Закону пропонується: 
- Скасувати на період дії воєнного стану обмеження щодо здійснення видатків 

за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної 
частини загального фонду місцевого бюджету, визначені частиною другою 
статті 85 Бюджетного кодексу України. 

- Надати право місцевим державним, військовим, військовоцивільним (у разі 
утворення) адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних та 
міських рад передавати кошти із спеціального фонду місцевого бюджету 
(крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних 
трансфертів) до загального фонду місцевого бюджету на підставі 
відповідного рішення. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39731
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду державного 
бюджету на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 
переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» (стан: 
прийнято) 
 
03.06.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Розпорядження №446-р. 
«Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію 
витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися 
у період воєнного стану». 
 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 

З метою покриття витрат за квітень поточного року на компенсацію за тимчасове 
розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 
стану, обласним державним адміністраціям для відповідних обласних військових 
адміністрацій виділено 50 616 450 гривень згідно з додатком. 
З текстом додатку можна ознайомитись за попереднім посиланням. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidilennya-koshtiv-z-rezervnogo-fondu-derzhavnogo-byudzhetu-na-kompensaciyu-vitrat-za-timchasove-rozmishchennya-vnutrishno-peremishchenih-osib-i030622-446
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ІІ. Розпорядження «Про утворення робочої групи “Відкритий кордон” з 
питань розвитку західного українського державного кордону та участі у 
переговорах щодо співробітництва під час здійснення контролю осіб та 
транспортних засобів, які перетинають спільний державний кордон» (стан: 
прийнято) 
 
01.06.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Розпорядження №445-р. 
«Відкритий кордон” з питань розвитку західного українського державного кордону 
та участі у переговорах щодо співробітництва під час здійснення контролю осіб та 
транспортних засобів, які перетинають спільний державний кордон». 
 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 

Утворено робочу групу “Відкритий кордон” з питань розвитку західного українського 
державного кордону та участі у переговорах щодо співробітництва під час 
здійснення контролю осіб та транспортних засобів, які перетинають спільний 
державний кордон, у складі згідно з додатком. 
Голові робочої групи надано право вносити в разі потреби зміни до її складу. 
Зі змістом складу робочої групи можна ознайомитись за попереднім посиланням. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-vidkritij-kordon-z-pitan-rozvitku-zahidnogo-ukrayinskogo-i010622-44https:/www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-vidkritij-kordon-z-pitan-rozvitku-zahidnogo-ukrayinskogo-i010622-445


 

  15 

ІІІ. Постанова «Деякі питання управління об’єктами державної власності на 
період воєнного стану» (стан: прийнято) 
 
31.05.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №443 «Деякі 
питання управління об’єктами державної власності на період воєнного стану». 
 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

1. На період дії воєнного стану не проводиться, а той, що розпочато, запиняється, 
конкурсний відбір, з керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі — суб’єкт 
господарювання). 
Призначення на посаду керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових 
рад суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та 
безпеки держави (особливо важливе для економіки підприємство), здійснюється 
після погодження кандидатур відповідних осіб Кабінетом Міністрів України без 
проведення конкурсного відбору на строк, який не перевищує строку дії воєнного 
стану та трьох місяців після його припинення або скасування. 
Рішення щодо призначення на новий строк до трьох років незалежного члена та 
представника держави до складу наглядової ради суб’єктів господарювання, що 
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також особливо 
важливого для економіки підприємства, погоджується з Кабінетом Міністрів 
України.  
2. Вищевказані нововведення не застосовуються до проведення конкурсного 
відбору членів наглядових рад приватних акціонерних товариств “Національна 
енергетична компанія “Укренерго” і “Укргідроенерго”, акціонерних товариств 
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” і “Укрпошта”, державних 
підприємств “Адміністрація морських портів України”, “Міжнародний аеропорт 
“Бориспіль” і “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, а 
також членів наглядових рад державних банків. Проте засідання комітету з 
призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, у період дії 
воєнного стану може проводитися за допомогою технічних засобів зв’язку (в тому 
числі за допомогою телефонної конференції або відеоконференції). 
3. Протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану 
суб’єкти господарювання мають провести в установленому порядку конкурсний 
відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів 
господарювання, посадові особи яких призначено відповідно до цієї постанови. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-upravlinnya-obyektami-derzhavnoyi-vlasnosti-na-period-voyennogo-stanu-i310522-643
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IV. Постанова «Питання виконання Женевської конвенції про захист 
цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року» (стан: прийнято) 
 
31.05.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №434-р 
«Питання виконання Женевської конвенції про захист цивільного населення під 
час війни від 12 серпня 1949 року». 
 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

З метою виконання зобов’язань України у галузі міжнародного гуманітарного права 
визначити, що державне підприємство “Український національний центр 
розбудови миру”, яке належить до сфери управління Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій, виконує функції Національного 
інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного 
населення під час війни від 12 серпня 1949 року. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-vikonannya-zhenevskoyi-konvenciyi-pro-zahist-civilnogo-naselennya-pid-chas-vijni-vid-12-serpnya-1949-roku-434-310522
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V. Постанова «Про виділення коштів з резервного фонду державного 
бюджету для гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських 
портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом» (стан: 
прийнято) 
 
31.05.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №642 «Про 
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування 
безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та 
перевезень залізничним транспортом».  
 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 
З метою запобігання негативним явищам на ринку перевезень виділити 
Міністерству інфраструктури 250 млн. гривень для відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та 
воєнних дій на території України, до врегулювання зовнішньополітичних загроз 
шляхом розміщення зазначених коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) 
Міністерства інфраструктури, відкритому в Національному банку: 
- власникам та/або операторам рухомого складу, допущеного до обігу 

залізницями колії 1435 міліметрів, — у разі перебування такого рухомого 
складу на території України; 

- фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден 
внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами 
іноземних держав, — у разі перебування таких суден в акваторії українських 
портів у Дунайському регіоні. 

Після врегулювання ситуації, пов’язаної із зовнішньополітичними загрозами, 
невикористані кошти, виділені згідно з цією постановою, спрямовуються на 
відновлення бюджетних призначень за програмою 3511030 “Резервний фонд”. 
 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vidilennya-koshtiv-z-rezervnogo-fondu-derzhavnogo-byudzhetu-dlya-garantuvannya-bezpeki-sudnoplavstva-642-310522
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РОЗДІЛ IIІ. 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
 

І. Проект Наказу «Про затвердження Порядку підтвердження факту 
вирощування багаторічних насаджень особою, яка має намір здійснити 
викуп земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, 
комунальної власності орендарями, емфітевтами» (стан: оприлюднено) 
 
03.06.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оприлюднило Проект Наказу «Про затвердження Порядку підтвердження факту 
вирощування багаторічних насаджень особою, яка має намір здійснити викуп 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної 
власності орендарями, емфітевтами». 
Пропозиції та зауваження стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можливо надсилати протягом місяця з 
дня його оприлюднення за адресами:  
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, електронна адреса: ira.vitka@minagro.gov.ua;  
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, 
електронна адреса: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 
 

Проектом наказу пропонується встановити порядок підтвердження факту 
вирощування багаторічних насаджень особою, яка має намір здійснити викуп 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної 
власності орендарями, емфітевтами. 
Зокрема, Особа, яка має намір здійснити викуп земельної ділянки подає до органу, 
до повноважень якого належить розпорядження земельними ділянками відповідно 
до статті 122 Земельного кодексу України (далі – Орган), документи для 
підтвердження факту вирощування багаторічних насаджень: 

- заяву (в письмовому чи друкованому вигляді); 
- два примірники акта інвентаризації багаторічних насаджень на земельній 

ділянці (в друкованому вигляді); 
- витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку з 

відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в 
якому обов’язково зазначено: кадастровий номер, місце розташування, 
категорію земель, цільове призначення, вид використання земельної 
ділянки в межах певної категорії земель, відомості про власника та 
орендаря, емфітевта земельної ділянки, відомість про обмеження у 
використанні земельної ділянки; 

- копія технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, 
розроблена на замовлення орендаря, емфітевта на земельну ділянку під 
багаторічними насадженнями, яку має намір здійснити викуп орендар, 
емфітевт в термін не пізніше ніж за 3 місяці до дати подачі документів до 
органів місцевого самоврядування, завірена розробником; 

- проект створення багаторічних насаджень на земельній ділянці, яку мають 
намір викупити; 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-pidtverdzhennya-faktu-viroshchuvannya-bagatorichnih-nasadzhen-osoboyu-yaka-maye-namir-zdijsniti-vikup-zemelnoyi-dilyanki-silskogospodarskogo-priznachennya-derzhavn
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- оборотно-сальдова відомість на кінець останнього звітного періоду 
підписана керівником підприємства (для юридичних осіб), або інший 
документ, що підтверджує право володіння та/або висадки багаторічних 
насаджень, орендарем, емфітевтом (для фізичних осіб). 

Подані документи розглядаються Органом протягом 30 календарних днів з дати їх 
отримання. У разі неможливості розгляду документів за цей час, строк розгляду 
може бути продовжений на 15 календарних днів, про що письмово повідомляється 
заявнику. 
За результатом розгляду поданих особою документів та у разі прийняття 
позитивного рішення щодо підтвердження факту вирощування багаторічних 
насаджень, Органом підписується Акт інвентаризації багаторічних насаджень на 
земельній ділянці у двох примірниках (для кожної із сторін). 
Подані особою документи, разом з Актом інвентаризації багаторічних насаджень 
на земельній ділянці, зберігаються в Органі протягом 50 років. 
Підписаний сторонами Акт інвентаризації багаторічних насаджень на земельній 
ділянці підтверджує вирощування багаторічних насаджень особою, яка має намір 
здійснити викуп земельної ділянки сільськогосподарського призначення 
державної, комунальної власності. 
У разі подання не в повному обсязі або оформлені неналежним чином документи 
не розглядаються та повертаються заявникові протягом  5 робочих днів, з дати 
отримання, для усунення недоліків. 


