
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Дайджест правових подій 

 у сфері місцевого самоврядування  

та аграрної тематики 

(з 06.06.2022 по 12.06.2022) 

  



 

  2 

ЗМІСТ 

РОЗДІЛ І. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ .................................................................................................. 4 

І. Проект Закону «Про внесення змін до пункту 69 Підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України 

щодо уточнення порядку реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних» (стан: опрацьовується в комітеті) ..................................................................................... 4 

ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в 

умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» (стан: опрацьовується в комітеті) .................... 5 

ІІІ. Проект Закону України «Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Енергоефективність 

громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання 

інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та 

Європейським інвестиційним банком» (стан: опрацьовується в комітеті) ............................................................. 7 

ІV. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» щодо удосконалення захисту волонтерів, які здійснюють діяльність в районах ведення 

бойових дій» (стан: опрацьовується в комітеті) ....................................................................................................... 8 

V. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо 

підтримки виробників та залучення іноземних інвестицій під час воєнного стану» (стан: опрацьовується в 

комітеті) ...................................................................................................................................................................... 9 

VІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" щодо приведення окремих його положень у відповідність до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"» 

(стан: опрацьовується в комітеті) ........................................................................................................................... 10 

VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування» та альтернативні проекти закону (стан: надано 

висновок комітету, очікується розгляд) .................................................................................................................. 11 

VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо 

врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану для ряду категорій 

населення (особовий склад Збройних Сил України, добровольчих формувань територіальної оборони; 

особи, які здійснюють волонтерську діяльність; внутрішньо переміщені особи та особи, які проживають на 

тимчасово окупованій території (у зоні ведення воєнних (бойових) дій)» (стан: опрацьовується в комітеті) ... 12 

ІХ. Проект Закону України «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підтримки позичальників, які втратили майно у зв’язку з веденням бойових дій» (стан: опрацьовується в 

комітеті) .................................................................................................................................................................... 14 

Х. Проект Закону України «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових 

цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до 

необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих 

внаслідок війни» (стан: опрацьовується в комітеті) .............................................................................................. 15 

ХІ. Проект Закону України «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо користування водними ресурсами протягом дії воєнного стану в Україні» 

(стан: опрацьовується в комітеті) ........................................................................................................................... 17 

РОЗДІЛ ІІ. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ............................................................................................18 

I. Постанова «Про утворення Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану» (стан: прийнято)

 .................................................................................................................................................................................. 18 

IІ. Постанова «Про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття на 2022 рік» (стан: прийнято) ...................................................................... 19 

ІІІ. Розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

освіти і науки на 2022 рік для фінансового забезпечення модернізації програмного забезпечення Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти та забезпечення видання підручників для осіб з особливими 

освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти» (стан: прийнято) ........... 20 

IV. Розпорядження «Про звільнення Кузьменкова О.О. з посади першого заступника Голови Державного 

агентства водних ресурсів України» (стан: прийнято) .......................................................................................... 21 



 

  3 

V. Розпорядження «Про призначення Кузьменкова О. О. Головою Державного агентства водних ресурсів 

України» (стан: прийнято) ....................................................................................................................................... 22  

VІ. Розпорядження «Про призначення Латиш Н.С. першим заступником Голови Державного агентства водних 

ресурсів України» (стан: прийнято) ........................................................................................................................ 23 

VІІ. Розпорядження «Про призначення Гопчака І.В. заступником Голови Державного агентства водних 

ресурсів України» (стан: прийнято) ........................................................................................................................ 24 

РОЗДІЛ ІІІ. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ..................25 

I. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан: прийнято) ...................................... 25 

IІ. Проект Постанови КМУ «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 для обговорення) .......... 26 

IІІ. Проект Наказу «Про затвердження Змін до Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней та 

Інструкції з опису відмітин і прикмет коней» (стан: оприлюднено для обговорення).......................................... 27 

  



 

  4 

РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
І. Проект Закону України «Про внесення змін до пункту 69 Підрозділу 10 
Розділу XX Податкового кодексу України щодо уточнення порядку реєстрації 
податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних» (стан: опрацьовується в комітеті) 
 
10.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету Проект 
Закону «Про внесення змін до пункту 69 Підрозділу 10 Розділу XX Податкового 
кодексу України щодо уточнення порядку реєстрації податкових накладних та 
розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», ініційований 
Народними депутатами України Марусяк О.Р., Діденко Ю.О. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Метою законопроекту є усунення колізії, що виникла між правовими нормами 
підпункту 69.1 та підпункту 69.1-1 Податкового кодексу України, шляхом 
визначення пріоритету спеціальних строків, встановлених Законом України від 
12.05.2022 року № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, 
зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» для виконання 
податкових обов’язків для податкових періодів лютий – травень 2022 року. 
Проектом Закону пропонується: 
1) Чітко визначити строки виконання платниками податкових обов’язків за 

податкові періоди лютий – травень 2022 року: реєстрація податкових накладних 
та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 
липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати 
податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року; 

2) Передбачити звільнення платників податків від відповідальності за несвоєчасне 
виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на 
період починаючи з 24 лютого 2022 року до 15 липня 2022 року включно. 

3) Врегулювати порядок декларування податкових зобов'язань, що виникають 
внаслідок постачання товарів та послуг платникам податку, які тимчасово на 
період дії воєнного стану згідно закону перебувають на системі оподаткування 
єдиним податком за ставкою 2%.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39782
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих 
актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах 
воєнного стану та економічного відновлення держави» (стан: опрацьовується 
в комітеті) 
 
09.06.2022 року ВРУ зареєстровано, направлено на розгляд комітету та надано 
для ознайомлення Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих актів 
України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану 
та економічного відновлення держави», ініційований Народними депутатами 
України Мовчаном О.В., Клочком А.А., Кравчук Є.М. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 

Метою документу є пришвидшення приватизаційних процесів в період 
запровадження воєнного стану.  
Завданнями проекту Закону є адаптація до умов воєнного стану та вдосконалення 
порядку здійснення заходів з підготовки до приватизації та продажу, а також 
уточнення окремих положень законодавства щодо спрощення надання 
спеціальних дозволів користування природними ресурсами тощо, які 
збільшуватимуть інвестиційну привабливість об’єктів приватизації та 
законодавчих актів, що стосуються питань нотаріату, іпотеки, виконавчого 
провадження, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, спрямованих на підвищення. 
Зокрема, передбачається забезпечити: 
- Заборону проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та 

викупу об’єктів великої приватизації. 
- Заборону приватизації об’єктів, які розташовані на територіях адміністративно-

територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових 
дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 

- Посилений контроль Верховної Ради України за процесами приватизації у 
військовий період. 

- Спрощення порядку здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації, а 
саме не потребується проведення аудиту, екологічного аудиту, інвентаризації, 
а також оцінки об’єкта приватизації (його складових). 

- Розроблення умов продажу об’єкта приватизації після отримання державним 
органом приватизації листа про намір приватизації такого об’єкта від 
потенційного покупця, який в тому числі може потребувати переміщення 
виробничих потужностей з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза 
бойових дій, на безпечну територію. 

- Можливість подання документів, які подаються потенційними покупцями для 
участі в електронному аукціоні в електронній формі та підписання їх шляхом 
накладення кваліфікованих електронних підписів. 

- Анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців. 
- Диференційований розмір гарантійного внеску в залежності від стартової ціни 

об’єкта приватизації. 
- Скорочення строків проведення аукціонів. 
- Особливий порядок визначення стартової ціни об’єкта приватизації. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39762
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- Спрощений перелік зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, 
викупу, у договорі купівлі-продажу. 

- Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не залежно від 
отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо 
отримання такого дозволу вимагається законом. 

- Строк позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсним 
договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, укладеного у період дії 
воєнного стану, становить три місяці з дня його укладення. 
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ІІІ. Проект Закону України «Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р 
(Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною 
та Європейським інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного 
гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні") між 
Україною та Європейським інвестиційним банком» (стан: опрацьовується в 
комітеті) 
 
10.06.2022 року Президентом України подано Проект Закону «Про ратифікацію 
Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Енергоефективність громадських будівель в 
Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про 
надання інвестиційного гранту (Проект "Енергоефективність громадських будівель 
в Україні") між Україною та Європейським інвестиційним банком». 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 

Проектом акту пропонується ратифікувати Угоду про грант Фонду Е5Р,  Угоду про 
надання інвестиційного гранту, які передбачають отримання грантової допомоги 
від Європейського інвестиційного банку у розмірі близько 5 000 000 євро на 
реалізацію Проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», який 
буде спрямований на термомодернізацію близько 1 000 громадських будівель в 
Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень тощо. 
Очікується, що Проект дозволить попередити 1 250 000 тон викидів СО2 та 
принести користь понад 2,5 мільйонів громадян. 
Угода про грант Фонду Е5Р передбачає надання коштів Фонду 
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) у 
розмірі 4 000 000 євро на: 

- технічну допомогу (3 000 000 євро), що буде спрямовано на створення 
фонду підтримки в реалізації всіх Субпроектів, як на центральному рівні, так 
і на місцевому; 

- грант ( 1 000 000 євро), який буде використано на фінансування деяких 
пілотних (показових) Субпроектів у лікарнях. 

Угода про надання інвестиційного гранту передбачає надання коштів у розмірі 
1 000 000 євро для реалізації енергоефективних заходів у лікарнях та реалізації 
показових проектів у будівлях з близьким до нульового рівнем споживання енергії. 
   

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39780
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ІV. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо удосконалення 
захисту волонтерів, які здійснюють діяльність в районах ведення бойових 
дій» (стан: опрацьовується в комітеті) 
 
10.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету Проект 
Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» щодо удосконалення захисту волонтерів, які здійснюють 
діяльність в районах ведення бойових дій», ініційований Народними депутатами 
України Василенко Л.В., Стефанишиною О.А., Вірастюком В.Я. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Проектом Закону вносяться зміни до окремих положень статей 7 та 10-1 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», якими 
передбачено надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни волонтерам, 
які набули інвалідність під час забезпечення здійснення заходів, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у 
зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи 
безпосередньо в районах, визначених Кабінетом Міністрів України, та у період 
здійснення зазначених заходів, а також надання статусу членам сімей загиблих 
волонтерів, якщо вони загинули під час забезпечення здійснення заходів, 
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 
інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 
України, перебуваючи безпосередньо в районах, визначених Кабінетом Міністрів 
України, та у період здійснення зазначених заходів. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39775
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V. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» щодо підтримки виробників та залучення 
іноземних інвестицій під час воєнного стану» (стан: опрацьовується в комітеті) 
 
10.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету Проект 
Закону «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо 
підтримки виробників та залучення іноземних інвестицій під час воєнного стану», 
що ініціювали Народні депутати України Лабазюк С.П., Дануца О.А., Мінько С. А. 
та інші. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Головною метою законопроекту є підтримка економіки держави в умовах воєнного 
стану з врахуванням основних експортних груп, що дозволить підтримати 
виробників та максимізувати валютні надходження в Україну. 
Опосередкованою метою законопроекту є підтирка належної кількості робочих 
місць, податкових надходжень та поглиблення міжнародного комерційного 
партнерства. 
Документом передбачається: 

- запровадження особливої інвестиційної діяльності в умовах воєнного стану; 
- запровадження, на рівні закону, цільових напрямків інвестицій в умовах 

воєнного стану – що зробить Україну більш прозорою до залучення 
іноземних інвестицій; 

- доповнення кола суб’єктів інвестиційної діяльності іноземними фінансовими 
установами і міжнародними фінансовими організаціями; 

- поділ суб’єктів господарювання та їхньої підтримки в залежності від видів 
діяльності, зокрема виробничі експортно-орієнтовані підприємства 
отримають більш розгалужену допомогу; 

- механізм заохочення іноземних інвесторів створювати з українськими 
суб’єктами спільні підприємства – що дасть більше валютних інвестицій та 
закладе довгостроковий інтерес до розвитку бізнесу на території України; 

- унормування переліку послуг, які наразі згруповано під поняттям релокація 
(евакуація) підприємств - перевезення майна, обладнання, надання ділянки, 
забезпечення проживання працівників тощо; 

- встановлення чітких меж фінансування підтримки (з державного бюджету), 
в той же час, ці обмеження щодо іноземних коштів – не застосовуються; 

- стимулюватиме створення нових високооплачуваних робочих місць та ряд 
інших важливих змін. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39756
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VІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо приведення 
окремих його положень у відповідність до Закону України "Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України"» (стан: опрацьовується в комітеті) 
 
09.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету Проект 
Закону «Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб" щодо приведення окремих його положень у 
відповідність до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України"», який ініціювали 
Народні депутати України Горбенко Р.О., Ткаченко М.М., Тарасенко Т.П. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», відповідно до яких передбачити 
застосування у статті 6 та 92 загального формулювання «тимчасово окупована 
Російською Федерацією територія України» замість чинних «тимчасово окупована 
територія Автономній Республіці Крим та міста Севастополь» і «тимчасово 
окуповані території у Донецькій та Луганській областях». 
Зазначене сприятиме у єдиному підході до всіх внутрішньо переміщених осіб 
незалежно від території, на якій вони проживали та яка вважається тимчасово 
окупованою відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39777
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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг 
з оподаткування» та альтернативні проекти закону (стан: надано висновок 
комітету, очікується розгляд) 
 
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 
на своєму засіданні 9 червня 2022 року (протокол №101) розглянув проект Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування (реєстр. №7418 від 
30.05.2022), поданий Кабінетом Міністрів України (далі – проект Закону реєстр. 
№7418) та альтернативні до нього проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду 
окремих пільг з оподаткування (реєстр. №7418-1 від 07.06.2022), поданий 
народними депутатами України Васильченко Г.І. та іншими народними депутатами 
України (далі – проект Закону реєстр. №7418-1), проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 
щодо перегляду окремих пільг з оподаткування (реєстр. 7418-2 від 08.06.2022), 
поданий народними депутатами України Піпою Н.Р. та іншими народними України 
(далі – проект Закону реєстр. №7418-3). 
За результатами обговорення зазначених законопроектів Комітетом прийнято 
рішення підтримати проект Закону реєстр. №7418 від 30.05.2022 року з 
урахуванням пропозицій Комітету. 
 
Зі змістом Проекту Закону та Висновком Комітету можна ознайомитись за 
наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Проектом Закону реєстр. №7418 пропонується відновити оподаткування, яке було 
скасовано Законом України від 24 березня 2022 року № 142-IX «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану»: 

- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та 
третьої групи (за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати 
доходів бюджету становлять близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита); 

- для підприємств, що не сплачують ввізне мито (за даними митної 
статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять 
близько 0,5 млрд грн ввізного мита); 

- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (в результаті дії 
звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до 
бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч 
автомобілів; непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу). 

Разом з тим, пропонується внести зміни до Закону України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування» для звільнення від сплати збору на 
обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові 
автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами (одним чи декількома). 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708
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VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 
споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості 
на період дії воєнного, надзвичайного стану для ряду категорій населення 
(особовий склад Збройних Сил України, добровольчих формувань 
територіальної оборони; особи, які здійснюють волонтерську діяльність; 
внутрішньо переміщені особи та особи, які проживають на тимчасово 
окупованій території (у зоні ведення воєнних (бойових) дій)» (стан: 
опрацьовується в комітеті) 
 
08.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету, а також 
надано для ознайомлення Проект Закону «Про внесення змін до Закону України 
"Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на 
період дії воєнного, надзвичайного стану для ряду категорій населення (особовий 
склад Збройних Сил України, добровольчих формувань територіальної оборони; 
особи, які здійснюють волонтерську діяльність; внутрішньо переміщені особи та 
особи, які проживають на тимчасово окупованій території (у зоні ведення воєнних 
(бойових) дій)», що ініціювали Народні депутати України Скорик М.Л., Борт В.П., 
Чорний В.І. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Завданням законопроекту є захист ряду категорій населення за умови 
неможливості ними виконати свої зобов’язання за кредитними договорами 
протягом дії воєнного стану. При цьому проект не виключає права на дострокове 
погашення отриманої позики. 
Пропонується внести зміни до Закону України «Про споживче кредитування», 
визначивши категорії осіб, з якими по договорам з надання коштів у позику 
обмежується гранична реальна відсоткова ставка та взаємодіяти з якими можливо 
лише з ініціативи самого позичальника. 
Зокрема, проект акту передбачає, що в період дії в Україні воєнного, 
надзвичайного стану та протягом шести місяців після дня його припинення або 
скасування кредитодавець (новий кредитор, колекторська компанія, тощо) 
додатково зобов’язані дотримуватися таких вимог щодо етичної поведінки: 
1) не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, який у передбачений цим 
пунктом спосіб повідомив про свою належність до особового складу Збройних Сил 
України, добровольчих формувань територіальної оборони та/або повідомив про 
вчинення цією особою волонтерської діяльності чи є внутрішньо переміщеною 
особою, чи проживає на тимчасово окупованій території (чи у зоні ведення воєнних 
(бойових) дій); 
2) не взаємодіяти за власною ініціативою з близькими особами, представником, 
спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем споживача, третіми 
особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит такого 
споживача та які надали згоду на таку взаємодію. 
Споживачі, які належать до вищевказаних категорій та мають бажання припинити 
взаємодію з кредитором (та/або його представниками), на період дії в Україні 
воєнного, надзвичайного стану та протягом шести місяців після дня його 
припинення або скасування, мають повідомити про це на адресу електронної 
пошти кредитодавця або нового кредитора. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39772
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Також законопроект передбачає, що в період дії в Україні воєнного, надзвичайного 
стану та до першого числа місяця наступного за місяцем його припинення або 
скасування, реальна річна процентна ставка за споживчими кредитами, виданими 
особам які входять до особового складу Збройних Сил України, добровольчих 
формувань територіальної оборони, здійснюють волонтерську діяльність, є 
внутрішньо переміщеними особами чи проживають на тимчасово окупованій 
території чи у зоні ведення воєнних (бойових) дій не може бути більше 0,0001 
відсотків річних.  
Якщо кредитний договір містить умови, за якими після припинення або скасування 
воєнного, надзвичайного стану, має відбутись перерахунок процентів за 
відсотковою ставкою, яка є вищою, ніж указана процентна ставка у даному пункті, 
кредитний договір в цій частині є недійсним. 
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ІХ. Проект Закону України «Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили 
майно у зв’язку з веденням бойових дій» (стан: опрацьовується в комітеті) 
 
06.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету, а також 
надано для ознайомлення Проект Закону «Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили 
майно у зв’язку з веденням бойових дій», що ініціювали Народні депутати України 
Разумков Д.О., Мазурашу Г.Г., Божик В.І. та інші. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Законопроект передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону 
України «Про споживче кредитування», згідно з якими у період дії в Україні 
воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення 
або скасування не нараховуються проценти за договором про споживчий кредит, 
виданими на території України споживачам для придбання нерухомого майна або 
транспортних засобів, які були знищені внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або 
знаходяться на тимчасово окупованій території. 
Крім того, пропонується внести зміни до Закону України «Про іпотеку», за якими у 
період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після 
його припинення або скасування не нараховуються проценти за основним 
договором, забезпеченим предметом іпотеки, який було знищено внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
Російської Федерації, або який знаходяться на тимчасово окупованій території, 
якщо такий основний договір укладений на території України між банками та 
іншими фінансовими установами як іпотекодержателями та фізичними і 
юридичними особами як іпотекодавцями. 
У всіх вказаних випадках під знищеним майном маються на увазі об’єкти, які 
знищені та відновлення яких є неможливим, або відновлення яких потребує 
капітального ремонту чи реконструкції. 
Також з метою запобігання можливим зловживанням після закінчення вказаного 
періоду пропонується заборонити перенесення сплати процентів, які згідно з 
кредитним договором нараховуються у період, зазначений у абзаці третьому цього 
пункту, на період після закінчення тридцятиденного строку з дня припинення або 
скасування воєнного, надзвичайного стану. 
На сам кінець, оскільки відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші 
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони 
пом'якшують або скасовують відповідальність особи, банкам та іншим фінансовим 
установам рекомендується зарахувати до тіла кредиту проценти, сплачені до 
набрання чинності цим Законом позичальниками, які втратили майно у зв’язку з 
веденням бойових дій.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39718
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Х. Проект Закону України «Про регулювання обігу рослин роду коноплі 
(Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній 
діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до 
необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних 
стресових розладів, отриманих внаслідок війни» (стан: опрацьовується в 
комітеті) 
 
10.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету Проект 
Закону «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, 
промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов 
щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних 
захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок 
війни», ініційований Кабінетом Міністрів України. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Документ розроблений з метою імплементації кращого досвіду у сфері 
регулювання обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок 
канабісу, а також тетрагідроканабінолу (далі – ТГК) (його ізомерів та їх 
стереохімічних варіантів), шляхом внесення змін до законів України, які 
регламентують поводження з наркотичними засобами, з метою створення умов 
для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування, проведення наукових 
досліджень ефективності конопель. 
З урахуванням необхідності дотримання міжнародно-правових зобов’язань 
України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, 
пропонується: 

- створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли 
канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також ТГК (його ізомерів та їх 
стереохімічнів варіантів) у визначених законом цілях, зокрема, для їх 
використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній 
діяльності; 

- встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів 
рослин роду коноплі (Cannabis) у визначених сферах діяльності відповідно 
до вимог міжнародного права; 

- врегулювати питання, що стосуються організації діяльності з обігу на 
кожному етапі такого обігу, включаючи, серед іншого, операції з ввезення, 
вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації 
конопель; 

- визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати 
операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis); 

- запровадження можливості використання канабісу, смоли канабісу, 
екстрактів і настойок канабісу, а також ТГК (його ізомерів та їх 
стереохімічних варіантів) в медичних, наукових та науково-дослідних цілях; 

- сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення 
шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із 
застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, 
зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на 
симптоматичному лікуванні, а саме знеболенні. 

Для реалізації цих цілей, законопроектом пропонується внесення змін до: 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39783
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- Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо закріплення права 
особи на доступ до необхідних їй лікарських засобів, включаючи, серед 
іншого, й ті, що містять наркотичні засоби та/або психотропні речовини і 
прекурсори; 

- Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» 
щодо забезпечення можливості використання сортів рослин роду коноплі 
(Cannabis) в промислових цілях встановивши вимоги до гранично 
допустимого вмісту ТГК на рівні 0,2%, та обмеженого обігу канабісу, смоли 
канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також ТГК (його ізомерів та їх 
стереохімічних варіантів) у наукових і медичних цілях та впорядкування 
інструментів контролю за їх обігом;  

- Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності» щодо включення до переліку документів дозволу 
на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення 
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 
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ХІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів України щодо користування водними 
ресурсами протягом дії воєнного стану в Україні» (стан: опрацьовується в 
комітеті) 
 
07.06.2022 року ВРУ зареєстровано та направлено на розгляд комітету Проект 
Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо користування водними ресурсами протягом дії воєнного стану 
в Україні», ініційований Народними депутатами України Аллахвердієва І.В., 
Арахамія Д.Г., Гетманцев Д.О. та ін. 
 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 
 
Метою законопроекту є вирішення проблеми термінового відновлення 
централізованого водопостачання з використанням води з нових та відновлених 
існуючих артезіанських свердловин шляхом встановлення можливості 
користування водними ресурсами без дозвільних документів для задоволення 
потреб населення в порядку централізованого водопостачання у період воєнного 
стану. 
Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України, якими 
пропонується встановити виняток із правила, визначеного підпунктом 255.11.15 
пункту 255.11 статті 255 Податкового кодексу України щодо того, що за відсутності 
у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в 
ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг 
використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, для 
випадків користування водними ресурсами без дозволу на спеціальне 
водокористування для задоволення потреб населення в порядку централізованого 
водопостачання протягом дії воєнного стану в Україні та 12 календарних місяців з 
дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. 
Також пропонується внести зміни до пункту 6 частини третьої статті 110 Водного 
кодексу України та абзацу другого частини другої статті 65 Кодексу України про 
надра стосовно скасування відповідальності за користування водними ресурсами 
без дозволу на спеціальне водокористування для задоволення потреб населення 
в порядку централізованого водопостачання протягом дії воєнного стану в Україні 
та 12 календарних місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в 
Україні. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39706
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Постанова «Про утворення Штабу з підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до 
осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану» (стан: 
прийнято) 
 
07.06.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №658 «Про 
утворення Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під 
час воєнного стану». 
 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

1. Утворено Штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під 
час воєнного стану у складі згідно з додатком.  
2. Затверджено Положення про Штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 
2022/23 року під час воєнного стану, що додається. 
Зі Складом та Положенням, що додаються до Постанови можна ознайомитись за 
вищенаведеним посиланням. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-shtabu-z-pidgotovki-obyektiv-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ta-t70622
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IІ. Постанова «Про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття на 2022 рік» 
(стан: прийнято) 
 
07.06.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №654 «Про 
затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття на 2022 рік». 
 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття на 2022 рік. 
З бюджетом можна детально ознайомитись за вищевказаним посиланням. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-byudzhetu-fondu-zagalnoobovyazkovogo-derzhavnogo-socialnogo-strahuvannya-na-vipadok-bezrobittya-na-2022-rik-654-070622
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ІІІ. Розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству освіти і науки на 2022 рік для фінансового 
забезпечення модернізації програмного забезпечення Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти та забезпечення видання підручників для 
осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах 
загальної середньої освіти» (стан: прийнято) 
 
07.06.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Розпорядження №459-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2022 рік для фінансового забезпечення модернізації 
програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти та 
забезпечення видання підручників для осіб з особливими освітніми потребами, які 
здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти».  
 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в 
межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 
освіти і науки на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету для 
фінансового забезпечення модернізації програмного забезпечення Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти та забезпечення видання підручників 
для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах 
загальної середньої освіти, перерозподіл видатків за програмою 2201260 
“Загальнодержавні заходи у сфері освіти” шляхом зменшення обсягу видатків 
споживання на суму 41 259,9 тис. гривень та встановлення на зазначену суму 
видатків розвитку. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pererozpodil-deyakih-vidatkiv-derzhavnogo-byudzhetu-peredbachenih-ministerstvu-osviti-i-nauki-459-070622


 

  21 

ІV. Розпорядження «Про звільнення Кузьменкова О.О. з посади першого 
заступника Голови Державного агентства водних ресурсів України» (стан: 
прийнято) 
 
10.06.2022 року ухвалено Розпорядження №467-р «Про звільнення Кузьменкова 
О.О. з посади першого заступника Голови Державного агентства водних ресурсів 
України».  
 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
Звільнити Кузьменкова Олексія Олександровича з посади першого заступника 
Голови Державного агентства водних ресурсів України у зв’язку з переходом на 
іншу роботу. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-kuzmenkova-o-o-z-posadi-pershogo-zastupnika-golovi-derzhavnogo-agentstva-vodnih-resursiv-ukrayini-467-100622
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V. Розпорядження «Про призначення Кузьменкова О.О. Головою Державного 
агентства водних ресурсів України» (стан: прийнято) 
 
10.06.2022 року ухвалено Розпорядження №468-р «Про призначення Кузьменкова 
О. О. Головою Державного агентства водних ресурсів України».  
 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
Призначити Кузьменкова Олексія Олександровича Головою Державного агентства 
водних ресурсів України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного 
стану з оплатою праці відповідно до законодавства. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-kuzmenkova-o-o-golovoyu-derzhavnogo-agentstva-vodnih-resursiv-ukrayini-468-100622
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VІ. Розпорядження «Про призначення Латиш Н.С. першим заступником 
Голови Державного агентства водних ресурсів України» (стан: прийнято) 
 
10.06.2022 року ухвалено Розпорядження №469-р «Про призначення Латиш Н.С. 
першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України».  
 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
Призначити Латиш Наталію Сергіївну першим заступником Голови Державного 
агентства водних ресурсів України з дати початку фактичного виконання нею 
посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування 
воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-latish-n-s-pershim-zastupnikom-golovi-derzhavnogo-agentstva-vodnih-resursiv-ukrayini-469-100622
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VІІ. Розпорядження «Про призначення Гопчака І.В. заступником Голови 
Державного агентства водних ресурсів України» (стан: прийнято) 
 
10.06.2022 року ухвалено Розпорядження №470-р «Про призначення Гопчака І.В. 
заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України».  
 
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 
Призначити Гопчака Ігоря Васильовича заступником Голови Державного агентства 
водних ресурсів України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного 
стану з оплатою праці відповідно до законодавства. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-gopchaka-i-v-zastupnikom-golovi-derzhavnogo-agentstva-vodnih-resursiv-ukrayini-470-100622
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РОЗДІЛ IIІ. 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
 

І. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан: 
затверджено) 
 
06.06.2022 року Міністерством аграрної політики та продовольства України 
прийнято Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин». 
 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ НАКАЗУ: 
 

Наказом встановлено дату подання заявки на сорти рослин згідно з переліком. 
З переліком можна ознайомитись за попереднім посиланням. 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-21
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ІІ. Проект Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 квітня 2022 р. №398» (стан: оприлюднено для 
обговорення) 
 
08.06.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України зробило 
оголошення про публікацію Проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 року 
№398”. 
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:  
 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, 
Е-mail: katerynachekan@gmail.com,  Чекан Катерина Володимирівна 
 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
Е-mail: inform@drs.gov.ua  
 
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 

Метою прийняття проекту акту є створення безпечних умов здійснення 
фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану, а також зменшення 
бюрократичного навантаження на аграріїв при їх здійсненні. 
Проектом акту передбачається, що на період воєнного стану: 

- фітосанітарні процедури на територіях територіальних громад, що 
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають 
в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) не здійснюються; 

- обстеження та моніторинг здійснюються державним фітосанітарним 
інспектором за наявності документа, що підтверджує відсутність на 
відповідній території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними 
предметами, виданого суб’єктом протимінної діяльності; 

- при проведенні обстеження з метою надання та/або підтвердження статусу 
місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих 
шкідливих організмів, достатньою вимогою для схематичного зображення 
розміщення місця виробництва чи виробничої ділянки, що подається 
особою, є наявність координат геопросторових даних однієї точки в межах 
ділянки або місця виробництва; 

- документи для фітосанітарних заходів і процедур у сфері карантину рослин 
подаються до територіальних органів Держпродспоживслужби в паперовій 
або електронній формі. 

  

mailto:katerynachekan@gmail.com
mailto:inform@drs.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-kvitnya-2022-r-398
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ІІІ. Проект Наказу Мінагрополітики «Про затвердження Змін до Положення 
про ідентифікацію та реєстрацію коней та Інструкції з опису відмітин і 
прикмет коней» (стан: оприлюднено для обговорення) 
 
08.06.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України зробило 
оголошення про публікацію Проекту Наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України “Про затвердження Змін до Положення про ідентифікацію 
та реєстрацію коней та Інструкції з опису відмітин і прикмет коней”. 
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:  
 
Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011); 
е-mail: inform@dkrp.gov.ua;   
 
Міністерство аграрної політики та продовольства України  
(вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, тел. 050-747-75-40); 
е-mail: mentіu@minagro.gov.ua. 
 
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 
 

Акт розроблено з метою забезпечення визнання паспортів коней в країнах 
Європейського Союзу, запровадження більш дієвих та досконалих механізмів 
ідентифікації коней і контролю епізоотичної ситуації в Україні та, як наслідок, 
уникнення споживання неякісної продукції тваринного походження населенням. 
Наказом планується запровадити ідентифікацію всіх коней на території країни, 
неідентифікованих у встановленому порядку на момент видання наказу, шляхом 
електронного маркування мікрочипом, а графічний та письмовий опис коня 
проводити для коней з відомим походженням, для коней, що переміщуються за 
межі країни або за бажанням власника коня. Достовірність опису коня буде 
завіряти особа, яка його провела, а достовірність даних реєстраційної картки коня 
буде засвідчувати державний ветеринарний лікар державної установи 
ветеринарної медицини, в зоні обслуговування якої знаходиться господарство 
утримання коня.  
Затверджується нова форма паспорта коня, паспорта віслюка/мула/лошака, яка 
відповідатиме вимогам законодавства ЄС з ідентифікації та реєстрації коней. У 
паспорті коня додано розділи щодо придатності коня до споживання після забою, 
призупинення/відновлення чинності ідентифікаційного документа для 
переміщення коня, збільшено кількість сторінок у розділах щодо застосування 
ветеринарних препаратів та проведених вакцинацій.  
За рекомендацією Всеукраїнської федерації кінного спорту та громадської спілки 
«Асоціація кіннозаводчиків України» до паспорту включено розділ «Сертифікат 
походження коня», інформацію в якому засвідчуватиме уповноважена на ведення 
відповідної племінної книги установа (організація); у паспорті передбачено 
можливість транслітерації клички, породи та масті коня латиницею; внесено зміни 
до Інструкції з опису відмітин і прикмет коней щодо позначення відмітин коня згідно 
з діючими правилами Міжнародної асоціації кінного спорту.  
Спрощено технічні вимоги до паспорта коня з метою його здешевлення. Для цього 
буде змінено технічний опис паспорта, спрощено друковані елементи захисту 

mailto:inform@dkrp.gov.ua
mailto:mentіu@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-polozhennya-pro-identifikaciyu-ta-reyestraciyu-konej-ta-instrukciyi-z-opisu-vidmitin-i-prikmet-konej-2
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паперових аркушів, а для збереження рівня захисту документа на кожному аркуші 
друкуватиметься QP-код, за яким друкований паспорт коня можна буде звірити з 
даними щодо коня в Єдиному державному реєстрі тварин.  
З метою приведення даних Державного реєстру потужностей операторів ринку у 
відповідність до даних Єдиного державного реєстру тварин, для забезпечення 
належного контролю за епізоотичною ситуацією в країні та появою нових 
господарств з утримання та розведення коней, які є окремими одиницями 
епізоотичного контролю, до реєстраційної картки господарства додано норму 
щодо завірення її державним лікарем ветеринарної медицини державної установи 
ветеринарної медицини, в зоні обслуговування якої перебуває господарство. 
Реєстрація господарств фізичних осіб передбачається за даними відомості 
переміщення тварин. Достовірність даних відомості переміщення тварин у разі 
продажу (зміни права власності) коня, передання його для користування іншій 
фізичній або юридичній особі за умови, що змінюється місцезнаходження 
господарства утримання коня, засвідчує державний лікар ветеринарної медицини 
державної установи ветеринарної медицини.  
Запроваджується норма переміщення неідентифікованого лошати без паспорта 
коня за умови, що він переміщується разом із матір’ю. 


