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РОЗДІЛ І.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
І. Постанова «Про Звернення Верховної Ради України до держав-членів
Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки
надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС» (стан: прийнято)
19.06.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про
Звернення Верховної Ради України до держав-членів Європейського Союзу та
інституцій Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни
кандидата на вступ до ЄС».
Зі змістом Постанови та Звернення можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Метою акту є Звернення Верховної Ради України до держав-членів
Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки надання
Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
З метою сприяння консолідації міжнародно-правових зусиль щодо підтримки
надання Україні статусу держави-кандидата на вступ до ЄС, Верховна Рада
України звертається до держав-членів Європейського Союзу та інституцій
Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата
на вступ до ЄС та просить закликати парламенти та уряди держав-членів ЄС, а
також інституції ЄС здійснити всі необхідні кроки для негайного надання
вищезгаданого статусу відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.
Крім того, Верховна Рада України закликає держави-члени Європейського
Союзу та інституції ЄС підтримати посилення жорсткого санкційного тиску на росію
та білорусь, приділяючи особливу увагу забезпеченню повного ембарго на всі
російські енергоносії, санкцій проти фінансового сектору, продовження
персональних санкцій, блокади російських суден та портів тощо.
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ІІ. Закон України «Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом
Російської Федерації про науково-технічне співробітництво» (стан:
направлено на підпис Президенту)
19.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про
науково-технічне співробітництво».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Законом Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про науково-технічне співробітництво, вчиненої 27 серпня 1996 року в
м. Москві та ратифікованої Законом України від 16 січня 1998 року №41/98 ВР
(Відомості Верховної Ради України, 1998 року, №23, ст. 127).
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ІІІ. Закон України «Про вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та
використанні систем стільникового рухомого зв’язку"» (стан: направлено на
підпис Президенту)
19.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем
стільникового рухомого зв’язку"».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Вийти з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем
стільникового рухомого зв’язку, вчиненої 17 січня 1997 року в м. Москві та
ратифікованої Законом України від 3 березня 1998 року №149/98−ВР (Відомості
Верховної Ради України, 1998 року, №26, ст. 165).
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ІV. Закон України «Про вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву
біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах учасницях
Співдружності Незалежних Держав» (стан: направлено на підпис Президенту)
19.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших
засобів захисту тварин у державах учасницях Співдружності Незалежних Держав».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Вийти з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших
засобів захисту тварин у державах учасницях Співдружності Незалежних Держав,
учиненої в м. Москві 12 квітня 1996 року та ратифікованої Законом України від 4
квітня 1997 року №183/97 ВР (Відомості Верховної Ради України, 1997 року, №19,
ст. 139).
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V. Закон України «Про вихід з Угоди про підтримку і розвиток малого
підприємництва в державах учасницях СНД» (стан: направлено на підпис
Президенту)
19.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
вихід з Угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах
учасницях СНД».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Вийти з Угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах
учасницях СНД, вчиненої 17 січня 1997 року в м. Москві та ратифікованої із
застереженнями Законом України від 8 квітня 1999 року № 582 XIV (Відомості
Верховної Ради України, 1999 року, №19, ст. 180).
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VІ. Постанова «Про Звернення Верховної Ради України до парламентів та
урядів іноземних держав щодо припинення дії договорів із країноюагресором
Російською
Федерацією
про
уникнення
подвійного
оподаткування» (стан: набрала чинності)
19.06.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про
Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав
щодо припинення дії договорів із країною-агресором Російською Федерацією про
уникнення подвійного оподаткування».
Зі змістом Постанови та Звернення можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Верховна Рада України від імені Українського народу закликає парламенти
та уряди держав світу переглянути міжнародну податкову політику щодо Російської
Федерації та відповідно до статті 54 Віденської конвенції про право міжнародних
договорів розпочати процедури, необхідні для припинення дії договорів з
Російською Федерацією про уникнення подвійного оподаткування.
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VІІ. Постанова «Про звернення Верховної Ради України до Комітету ООН з
прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі,
Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською
Федерацією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість
передання дітей – громадян України, викрадених та примусово вивезених до
держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в
сім’ї російських громадян» (стан: набрала чинності)
19.06.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про
звернення Верховної Ради України до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН
з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у
справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів
та конвенцій та про неприпустимість передання дітей – громадян України,
викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в
межах окупованих територій України, в сім’ї російських громадян».
Зі змістом Постанови та Звернення можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Від імені Українського народу Верховна Рада України звертається до
Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду
ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців та світової спільноти з вимогою
невідкладно вдатися до рішучих кроків для захисту дітей - громадян України та
дітей, які проживали на території України, з метою:
- неприпустимості передання дітей - громадян України та дітей, які
проживали на території України, викрадених та примусово вивезених до державиагресора, інших держав або переміщених у межах окупованих територій України,
в сім’ї російських громадян;
- повернення дітей - громадян України та дітей, які проживали на території
України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших держав
або переміщених у межах окупованих територій України, на територію,
підконтрольну Україні.
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VІІІ. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення
військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в
бойових діях в умовах воєнного стану» (стан: направлено на підпис
Президенту)
19.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування
військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які
беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
У період дії правового режиму воєнного стану не підлягають оподаткуванню
військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників
правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб
рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх
безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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ІХ. Закон України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи
функціонування та оскарження публічних закупівель» щодо процедури
розгляду скарг» (стан: набрав чинності)
19.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів
України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних
закупівель» щодо процедури розгляду скарг».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Законом встановлено, що положення статті 18 Закону України «Про публічні
закупівлі», згідно яких скарга, інформація, документи та інші матеріали, які суб’єкт
оскарження та/або замовник вважатимуть необхідними долучити до розгляду
скарги подаватимуться шляхом заповнення відповідних електронних форм з
окремими полями, вводяться в дію через 6 місяців з дня припинення або
скасування дії правового режиму воєнного стану, а не через 12 місяців з дня
опублікування Закону, як це передбачено чинною нормою.
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Х. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах
воєнного чи надзвичайного стану» (стан: прийнято за основу із скороченням
строку підготовки)
19.06.2022 року ВРУ прийнято за основу із скороченням строку підготовки
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи
надзвичайного стану», що ініціювали Народні депутати України Бабій Р.В.,
Совгиря О.В., Фріс І.П. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроектом пропонується внесення змін до Цивільного процесуального
кодексу України задля запровадження спрощеної процедури встановлення
юридичних фактів народження та смерті в межах території, на якій діє воєнний чи
надзвичайний стан. Крім того, проектом Закону пропонується уточнити положення
статті 5 Закону України “Про судовий збір” стосовно пільг щодо сплати судового
збору цієї категорії справ.
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ХІ. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання
насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими
явищами» (стан: набирає чинності 02.07.2022 року)
02.07.2022 року набуває чинності Закон України «Про ратифікацію Конвенції
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству
та боротьбу із цими явищами», прийнятий Верховною Радою України 20.06.2022
року.
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Україна визнає, що метою Конвенції є захист жінок від ycix форм насильства,
недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно
жінок і домашнього насильства, яке вчинено також стосовно чоловіків та дітей
(хлопців та дівчат).
Україна заявляє, що застосовуватиме Конвенцію відповідно до цінностей,
принципів і норм, визначених Конституцією України, зокрема щодо захисту прав
людини та основних свобод, рівності прав та можливостей жінок i чоловіків,
гендерної ідентичності, формування відповідального материнства та батьківства,
підтримки сiм’ї та охорони дитинства.
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ХІІ. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 20202024 роки» (стан: направлено на підпис Президенту)
20.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Концепція формування антикорупційної політики у 2020-2024 роках та
пропонована до затвердження антикорупційна стратегія базуються на поєднанні
двох підходів:
– подальше удосконалення загальної системи запобігання та протидії
корупції (розділи ІІ та ІV проекту Антикорупційної стратегії на 2020-2024
роки);
– мінімізація корупції у найбільш пріоритетних з точки зору подолання
корупції сферах, в тому числі за рахунок проведення найбільш успішних
галузевих реформ (розділ ІІІ проекту Антикорупційної стратегії на 20202024 роки).
Збалансоване поєднання цих підходів дасть змогу не лише знизити рівень
корупції, підвищити довіру громадян до органів влади, а й суттєво пришвидшити
темпи соціально-економічного зростання України.
Основними принципами антикорупційної політики на 2020–2024 роки є:
1) оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, реалізація
якої передусім передбачає: усунення дублювання повноважень різними органами;
тимчасове
припинення
реалізації
малоефективних
повноважень,
які
характеризуються високим рівнем корупційних ризиків; усунення випадків
реалізації одним і тим же органом повноважень, поєднання яких створює додаткові
корупційні ризики;
2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної
влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних як
основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності;
3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних
та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;
4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні
та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний
ефект для всіх суб’єктів правовідносин;
5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури
доброчесності та поваги до верховенства права.
Вищевказані принципи мають враховуватися під час розробки:
– програмних документів Кабінету Міністрів України, інших органів
державної влади з метою забезпечення ефективного запобігання корупції
в усіх сферах державної політики;
– антикорупційних програм публічних інституцій, зазначених у частині
першій статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», а також у
діяльності органів місцевого самоврядування.
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ХІІІ. Закон України «Про управління відходами» (стан: направлено на підпис
Президенту)
20.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
управління відходами».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Законом впроваджуються в національне законодавство основоположні
принципи та положення європейського законодавства у сфері управління
відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами та основні
вимоги до розширеної відповідальності виробника, вводиться система
довгострокового планування управління відходами на національному,
регіональному та місцевому рівнях.
Впровадження Національного переліку відходів сприятиме гармонізації
переліку відходів з європейським та буде застосовуватися в системі обліку та
звітності у сфері управління відходами.
Закон впроваджує інформаційну систему управління відходами, яка надасть
змогу значно спростити систему обліку та звітності, подання декларацій та
здійснення дозвільних процедур у сфері управління відходами. Запровадження
підсистеми відкритих реєстрів забезпечить доступ до інформації утворювачів та
інших володільців відходів, громадськості. Посилюється контроль за збиранням та
обробленням небезпечних відходів шляхом посилення вимог до ліцензування
такої діяльності.
Закон встановлює порядок збирання, вивезення та оброблення
муніципальних відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збирання та
рециклінгу, передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління
відходами та нарахування плати за таку послугу. Це дасть змогу розв’язати ряд
загальнонаціональних проблем, пов’язаних з безконтрольним накопиченням та
захороненням відходів, масовим утворенням стихійних сміттєзвалищ, тотальним
порушенням вимог екологічної безпеки у сфері управління відходами та призведе
до надходжень інвестицій у сферу управління відходами.
Також закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні
порушення встановлюючи систему відповідальності за правопорушення у сфері
управління відходами.
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ХІV. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
збереження лісів» (стан: направлено на підпис Президенту)
20.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Метою прийняття акту є встановлення правових та організаційних засад
ідентифікації та збереження самосійних лісів, спрощення та стимулювання
процедури лісорозведення, забезпечення збереження пасовищ та сіножатей,
забезпечення збереження лісів шляхом ускладнення процедури зміни цільового
призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення та інших
лісовкритих площ.
Законом передбачено:
- визначення механізму збереження самосійних лісів з подальшим веденням
лісового господарства на цих територіях;
- встановлення заборони на розорювання пасовищ і сіножатей на період до
01.01.2025 року;
- проведення інвентаризації відмінних від ріллі ділянок, які були передані з
державною в комунальну власність з метою виявлення природоохоронних ділянок
та вжиття заходів для їх збереження;
- спрощення процедури ведення лісового господарства для постійних
лісокористувачів та власників лісів на площі менше 100 га;
- надання Кабінету Міністрів України права погоджувати зміну цільового
призначення лісів на землях всіх категорій, права надавати в постійне
користування ліси державної форми власності для ведення лісового господарства;
- введення заборони на використання інвазійних видів дерев при
лісорозведенні;
- спрощення процедури лісорозведення;
- спрощення процедури переведення в землі лісогосподарського
призначення земель приватної власності при наявності бажання власника;
- підтвердження права власності на ліси для державних та комунальних
лісогосподарських підприємств на основі планово-картографічних матеріалів
лісовпорядкування;
- запровадження механізму викупу державою земельних ділянок для
збереження територій природно-заповідного фонду та ведення лісового
господарства.
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ХV. 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: прийнято за
основу)
21.06.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу 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», що ініціювали Народні депутати України
Мовчан О.В., Клочко А.А., Кравчук Є.М. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроектом пропонується внести до деяких законодавчих актів України,
в тому числі до Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» зміни, згідно яких:
забороняється проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації
та викупу об’єктів великої приватизації на період дії правового режиму воєнного
стану;
забороняється приватизація 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;
встановлюється анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців;
об’єкти приватизації можуть об’єднуватися в пули із кількох об’єктів;
підготовка об’єктів великої приватизації здійснюватиметься без залучення
радників;
спрощується порядок здійснення заходів з підготовки об’єктів до
приватизації;
скасовується необхідність оприлюднення повідомлень про хід і результати
приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
скорочуються зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу,
у договорі купівлі-продажу;
право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця незалежно від
отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо
отримання такого дозволу вимагається законом тощо.
Законопроектом також вносяться зміни до законодавчих актів України щодо
окремих питань: управління державною власністю; нотаріату; іпотеки; виконавчого
провадження; державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень; примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового
режиму воєнного чи надзвичайного стану; надання спеціальних дозволів
користування природними ресурсами; оформлення відповідних дозвільних
документів та ліцензій у сферах охорони праці, обігу спирту, наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, безпечності та якості харчових продуктів
тощо.
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ХVІ. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з
оподаткування» (стан: передано на підпис Голови Верховної Ради)
21.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України
щодо перегляду окремих пільг з оподаткування».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Законом відновлено оподаткування, яке було скасовано Законом №2142:
- 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, внесено 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).
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ХVІІ. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у
промислове виробництво» (стан: прийнято)
21.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов
для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Метою закону є сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових
виробництв через механізм індустріальних парків задля перетворення їх на
рушійну силу економічного та промислового розвитку шляхом запровадження
інвестиційних стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям та
підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків.
Закон запроваджує:
− звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з
ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового
устаткування (обладнання), що ввозяться учасниками індустріальних
парків, виключно для власного використання під здійснення ними
діяльності у сферах 5 переробної промисловості або науково-дослідної
діяльності на території (в межах) індустріального парку (без права
надання в оренду, лізинг чи передачу в користування третім особам на
будь-яких інших умовах);
− звільнення від податку на прибуток протягом десяти років;
− надання права органам місцевого самоврядування встановлення
пільгових ставок податку на нерухомість і плати за землю.
Для цього Законом внесено зміни до Податкового кодексу України та Закону
України «Про індустріальні парки».
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ХVІІІ. Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у
промислове виробництво» (стан: прийнято)
21.06.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для
залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Згідно Закону від оподаткування митом звільняються нове устаткування
(обладнання), що ввозяться учасниками індустріальних парків виключно для
власного використання для здійснення ними діяльності у сферах переробної
промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах)
індустріального парку.
Таке звільнення надається за умови, що зазначене устаткування
(обладнання) та комплектуючі вироби до нього:
- є новими (з дати виготовлення до дати ввезення на митну територію
України пройшло не більше трьох років);
- не були у використанні;
- ввозяться учасниками індустріальних парків виключно для власного
використання на території (в межах) індустріального парку без права
відчуження, передання в оренду, лізинг чи інше право користування
третім особам на будь-яких умовах раніше п’яти років з дати їх ввезення
на митну територію України;
- не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із
законом та/або державою-агресором щодо України згідно із
законодавством, та/або не ввозяться з території держави-окупанта
(агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно
із законом.
Порядок ввезення та цільового використання зазначених товарів
визначається Кабінетом Міністрів України.
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РОЗДІЛ ІІ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І. Постанова «Деякі питання виготовлення та оформлення паспорта
громадянина України в умовах воєнного стану» (стан: прийнято)
21.06.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №707
«Деякі питання виготовлення та оформлення паспорта громадянина України в
умовах воєнного стану».
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
В період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення
або скасування виготовлення бланка паспорта громадянина України, зразок і
технічний опис якого затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
25.03.2015 року №302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та
Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення
державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України”,
здійснюється без внесення засобів кваліфікованого електронного підпису до
безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України.
Видача паспорта громадянина України, оформленого з використанням
бланка паспорта громадянина України, виготовленого відповідно Постанови №707
від 21.06.2022 року, здійснюється без внесення до безконтактного електронного
носія, що міститься у паспорті громадянина України, засобів кваліфікованого
електронного підпису та засобів шифрування.
Паспорт громадянина України, оформлений та виданий з використанням
бланка паспорта громадянина України, виготовленого відповідно до абзацу
другого цієї постанови, є чинним протягом строку, на який його було видано, та не
підлягає обов’язковому обміну.

22

ІІ. Постанова «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому
безробіттю» (стан: прийнято)
21.06.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №702
«Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю».
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Затверджено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю.
Визнано такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів
України.
Із Порядком надання допомоги по частковому безробіттю та переліком
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність можна ознайомитись за
попереднім посиланням.
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ІІІ. Розпорядження «Про призначення Недашківського С. М. заступником
Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» (стан: прийнято)
21.06.2022 року ухвалено Розпорядження №507-р «Про призначення
Недашківського С. М. заступником Голови Державного агентства водних ресурсів
України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Призначити Недашківського Сергія Миколайовича заступником Голови
Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації 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, встановивши
випробування строком на два місяці.
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ІV. Розпорядження «Про призначення Власенка С. Г. заступником Міністра
захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації» (стан: прийнято)
21.06.2022 року ухвалено Розпорядження №505-р «Про призначення
Власенка С. Г. заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Призначити Власенка Сергія Геннадійовича заступником Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації.
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V. Проект Постанови «Деякі питання ведення реєстрів, держателем яких є
Міністерство аграрної політики та продовольства України» (стан:
оприлюднено для обговорення)
21.06.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України
зробило оголошення про публікацію Проекту Постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання ведення реєстрів, держателем яких є Міністерство агарної політики
та продовольства України» для отримання зауважень та пропозицій.
Зауваження та пропозиції стосовно Проекту Постанови та аналізу
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом
місяця з дня опублікування оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України,
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011,
Е-mail: humeniuk@minagro.gov.ua, Гуменюк Ольга Миколаївна
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:
Проектом постанови пропонується внести зміни до постанов Кабінету
Міністрів України, якими затверджено Порядки ведення Реєстру аудиторів із
сертифікації (агрономів-інспекторів), Державного реєстру суб’єктів насінництва та
розсадництва, Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на
насіння та/або садивний матеріал, з метою надання можливості автоматизувати
ведення зазначених реєстрів та відповідної інформації, що створюється,
приймається, накопичується, обробляється, використовується та зберігається в
таких реєстрах шляхом переведення їх з паперової в електронну форми.
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РОЗДІЛ IIІ.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
І. Наказ «Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік» (стан: затверджено)
20.06.2022 року Міністерством аграрної політики та продовольства України
прийнято Наказ №366 «Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Затверджено зміну до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки
проектів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 13.12.2021 року №426, (в редакції
наказу Мінагрополітики від 06.05.2022 року №275), що додається.
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ІІ. Проект Наказу «Про затвердження критеріїв визначення наявності
значного впливу запропонованого ветеринарно-санітарного заходу або
затвердженого надзвичайного ветеринарно-санітарного заходу на експортні
можливості іноземних держав, затвердження видів потужностей з утримання
свійських наземних тварин, утримання та вирощування тварин
аквакультури, які становлять високий ризик щодо поширення хвороб
тварин, та граничних обсягів вирощування тварин аквакультури, за яких не
вимагається затвердження потужностей» (стан: оприлюднено для
обговорення)
З метою забезпечення проведення громадського обговорення Міністерство
аграрної політики та продовольства України 20.06.2022 року оприлюднило проект
наказу Мінагрополітики «Про затвердження критеріїв визначення наявності
значного впливу запропонованого ветеринарно-санітарного заходу або
затвердженого надзвичайного ветеринарно-санітарного заходу на експортні
можливості іноземних держав, затвердження видів потужностей з утримання
свійських наземних тварин, утримання та вирощування тварин аквакультури, які
становлять високий ризик щодо поширення хвороб тварин, та граничних обсягів
вирощування тварин аквакультури, за яких не вимагається затвердження
потужностей».
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства
України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, е-mail: tibezh_nv@ukr.net.
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Пропонується затвердити критерії визначення наявності значного впливу
запропонованого
ветеринарно-санітарного
заходу
або
затвердженого
надзвичайного ветеринарно-санітарного заходу на експортні можливості
іноземних держав, видів потужностей з утримання свійських наземних тварин та
потужностей з утримання та вирощування тварин аквакультури, які становлять
високий ризик щодо поширення хвороб тварин, та граничних обсягів вирощування
тварин аквакультури, за яких не вимагається затвердження потужностей.
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