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РОЗДІЛ І.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
І. Постанова «Про здійснення начальниками Кремінської і Рубіжанської
міських військових адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської
області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону
України "Про правовий режим воєнного стану"» (стан: набрала чинності)
01.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про
здійснення начальниками Кремінської і Рубіжанської міських військових
адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області повноважень,
передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим
воєнного стану"».
Зі змістом Постанови та Звернення можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
У період дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення чи
скасування начальники Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій
Сєвєродонецького району Луганської області, крім повноважень, віднесених до їх
компетенції Законом України "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють
повноваження, передбачені частиною другою статті 10 Закону України "Про
правовий режим воєнного стану".
В період дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення чи
скасування апарати Кремінської і Рубіжанської міських рад та їх виконавчі комітети,
інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації
Кремінської і Рубіжанської міських територіальних громад підпорядковуються
начальникам відповідних військових адміністрацій.

4

ІІ. Постанова «Про призначення Лубінця Д.В. на посаду Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини» (стан: набрала чинності)
01.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про
призначення Лубінця Д.В. на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини».
Зі змістом Постанови та Звернення можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Призначити Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
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ІІІ. Постанова «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної
Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного
кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти
України» (стан: набрала чинності)
01.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про
утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань
міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах
збройної агресії Російської Федерації проти України».
Зі змістом Постанови та Звернення можна ознайомитись за наступним
посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Утворено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань
міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах
збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Тимчасова спеціальна
комісія).
Визначено основним завданням Тимчасової спеціальної комісії:
- розробку проектів законів, інших актів Верховної Ради України з
імплементації принципів і норм міжнародного гуманітарного та міжнародного
кримінального права, які регулюють поведінку сторін конфлікту та встановлюють
відповідальність за вчинення міжнародних злочинів з метою підтримання основних
принципів гуманності в даних умовах;
- попередній розгляд та підготовку висновків і пропозицій щодо
законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної
Ради України з питань дотримання та реалізації норм міжнародного гуманітарного
права, міжнародного кримінального права, у тому числі питань дотримання та
захисту прав і свобод осіб, які знаходяться в районі воєнних дій та на тимчасово
окупованій території (цивільне населення, поранені та хворі, військовополонені
тощо), захисту цивільних об’єктів та культурних цінностей під час збройного
конфлікту;
- доопрацювання окремих законопроектів та реалізації норм міжнародного
гуманітарного та міжнародного кримінального права;
- попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів
загальнодержавних програм з питань дотримання та реалізації норм міжнародного
гуманітарного та міжнародного кримінального права, а також рекомендації щодо
надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України у
цих галузях міжнародного права;
- узагальнення зауважень і пропозицій до законопроектів, що відносяться до
питань дотримання та реалізації норм міжнародного гуманітарного та
міжнародного кримінального права;
- прийняття рішень, надання висновків, рекомендацій, роз’яснень з питань
дотримання та реалізації норм міжнародного гуманітарного та міжнародного
кримінального права;
- розгляд звернень;
- участь в міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними
організаціями з питань дотримання та реалізації норм міжнародного гуманітарного
та міжнародного кримінального права;
6

- аналіз практики застосування законодавчих актів та міжнародних договорів
у галузі міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права у
діяльності державних органів, їх посадових осіб, підготовка та подання відповідних
висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України;
- проведення збору та аналізу інформації з питань дотримання та
імплементації норм міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального
права, що належать до повноважень Тимчасової спеціальної комісії, організації
слухань із цих питань, у тому числі парламентських;
- взаємодію з Кабінетом Міністрів України, Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини з питань дотримання та захисту прав і свобод людини і
громадянина, які знаходяться в районі воєнних дій та на тимчасово окупованих
територіях (цивільне населення, поранені та хворі, військовополонені тощо).
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ІV. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо особливостей встановлення юридичних фактів в умовах
воєнного чи надзвичайного стану» (стан: направлено на підпис Президенту)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей
встановлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Законом врегульовано особливості провадження у справах про
встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено
воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, а
саме:
1. Заява про встановлення факту народження особи може бути подана
батьками або одним з них, їхніми представниками, членами сім’ї, опікуном,
піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними
представниками дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює
правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.
Заява про встановлення факту смерті особи може бути подана членами сім’ї
померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо
встановлення факту смерті особи впливає на 2 їхні права, обов’язки чи законні
інтереси) до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя,
незалежно від місця проживання (перебування) заявника.
2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи
розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду.
3. У рішенні про встановлення факту народження особи мають бути
зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.
4. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження
або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або
на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до
законодавства, підлягає негайному виконанню. Рішення може бути оскаржено в
загальному порядку згідно Цивільного процесуального Кодексу. Оскарження
рішення не зупиняє його виконання.
5. Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його
ухвалення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації
актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації
народження або смерті особи.
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V. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про право, що застосовується
до зобов'язань про утримання» (стан: направлено на підпис Президенту)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
ратифікацію Протоколу про право, що застосовується до зобов'язань про
утримання».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Ратифікувати Протокол про право, що застосовується до зобов’язань про
утримання, учинений 23 листопада 2007 року у м. Гаазі (додається), який набирає
чинності для України у перший день місяця, що настає після закінчення
тримісячного строку після передачі на зберігання її ратифікаційної грамоти.
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VІ. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про скасування
легалізації
документів,
складених
дипломатичними
агентами
чи
консульськими посадовими особами» (стан: направлено на підпис Президенту)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
ратифікацію Європейської конвенції про скасування легалізації документів,
складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими особами».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Ратифікувати Європейську конвенцію про скасування легалізації
документів, складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими
особами, вчинену 7 червня 1968 року в м. Лондоні (додається), яка набирає
чинності для України через три місяці з дати здачі Україною на зберігання її
ратифікаційної грамоти.
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VІІ. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про визнання та виконання
іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах» (стан:
направлено на підпис Президенту)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
ратифікацію Конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у
цивільних або комерційних справах».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Ратифікувати Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових
рішень у цивільних або комерційних справах, вчинену 2 липня 2019 року в м. Гаазі
(додається), яка набирає чинності для України в порядку, визначеному статтею 28
цієї Конвенції.
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VІІІ. 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: прийнято за основу із скороченням строку підготовки)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із
скороченням строку підготовки 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», ініційований Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Метою 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.
Проектом акту 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.
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ІХ. Проект Закону України «Про авторське право і суміжні права» (стан:
прийнято за основу)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект
Закону України «Про авторське право і суміжні права», що ініціювали Народні
депутати України Стефанчук Р.О., Підласа Р.А., Михайлюк Г.О., та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроектом планується встановити:
1) перелік об’єктів авторського права, суміжних прав та творів, які не є
об'єктами авторського права з урахуванням норм законодавства Європейського
Союзу;
2) реєстри щодо окремих видів об’єктів авторського права і суміжних прав,
зокрема сирітських творів, творів, оригінальних художніх творів, щодо яких
поширюється дія права слідування тощо;
3) суб’єктів авторського права та суміжних прав, у тому числі на окремі види
об’єктів з урахуванням норм законодавства Європейського Союзу;
4) строк чинності авторського права та суміжних прав;
5) особливості здійснення авторських та суміжних прав та їх захисту.
Закон регулюватиме:
1) відносини, пов’язані з виникненням авторських та суміжних прав;
2) питання, пов’язані з веденням реєстру окремих видів творів, зокрема
сирітських творів, творів, щодо яких діє право слідування;
3) особливості авторського права на службові твори;
4) особливості розподілу прав на твори, створені за договором творчого
замовлення, службові твори;
5) особливості регулювання відносин між авторами аудіовізуальних творів,
складених творів, похідних творів тощо;
6) випадки та умови правомірності вільного використання об’єктів
авторського права і суміжних прав;
7) умови та особливості використання об’єктів авторського права та
суміжних прав, які набули статус «сирітських»;
8) умови визнання об’єктів авторського права та суміжних прав такими, що
перейшли у суспільне надбання;
9) особливості здійснення авторами та спадкоємцями права слідування
щодо оригінальних художніх творів;
10) визначення правил пропорційного розподілу права на справедливу
винагороду між суб’єктами, спільною творчою працею яких створено об’єкт
авторського права та суміжних прав;
11) особливості здійснення майнових прав на об'єкти авторського права і
суміжних прав та розпоряджання правами;
12) форми, порядок та способи захисту авторського права і суміжних прав у
випадку посягання на них, їх оспорення або невизнання, у тому числі з
використанням мережі Інтернет.
Проект Закону передбачає посилення відповідальності за порушення прав
на об’єкт права інтелектуальної власності.
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Х. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» (стан:
прийнято за основу)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення захисту прав інтелектуальної власності», ініційований Кабінетом
Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону передбачає імплементацію до законодавства України
положень таких статей Угоди про асоціацію:
статті 235 “Право на інформацію” (щодо можливості витребування судом
інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що
порушують право інтелектуальної власності);
статті 236 “Попередні та попереджувальні заходи” (щодо застосування
попередніх судових заборон щодо посередників, чиї послуги використовуються
відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);
статті 239 “Альтернативні заходи” (щодо можливості застосування разового
грошового стягнення замість способів захисту);
статті 240 “Збитки” (щодо принципів відшкодування правовласнику
заподіяної майнової шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену
вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником, або виплати компенсації,
та/або немайнової (моральної) шкоди);
статті 242 “Публікація судових рішень” (щодо можливості доведення
до загального відома інформації щодо порушення прав інтелектуальної власності
та змісту судового рішення)
та відповідних положень Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту
та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності.
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ХІ. Проект Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» (стан: прийнято за основу)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
ініційований Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Законопроектом пропонується запровадити категорії груп материнського
підприємства та його дочірніх підприємств та звільнити від обов’язкового
складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні групи, а
також удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної
за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному
форматі та уточнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за
МСФЗ, оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським
звітом та вимог до обов’язкових реквізитів первинних документів.
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ХІІ. Проект Закону України «Про особливості правової охорони географічних
зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів,
захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані
особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів»
(стан: прийнято за основу)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект
Закону України «Про особливості правової охорони географічних зазначень для
сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та
застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для
сільськогосподарської продукції та харчових продуктів», ініційований Кабінетом
Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону розроблено з метою забезпечення виконання зобов’язань
України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного
законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом
Європейського Союзу в частині дотримання правил захисту географічних
зазначень для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.
Проектом Закону пропонується:
1) ввести поняття традиційної гарантованої особливості, умови надання
йому правової охорони, поняття та процедуру застосування особливих показників
якості;
2) уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню для
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування та підстави для відмови
в надані такої охорони;
3) уточнити коло осіб, які мають право на підготовку специфікацій та інших
документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
4) переглянути вимоги до документів для державної реєстрації географічних
зазначень та традиційних гарантованих особливостей;
5) встановити порядок погодження специфікацій та інших документів,
необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, традиційної
гарантованої особливості;
6) визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для
якого заявляється географічне зазначення або традиційна гарантована
особливість;
7) уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної
реєстрації географічних зазначень;
8) встановити порядок сертифікації товару щодо його відповідності
специфікації товару із географічним зазначенням, традиційною гарантованою
особливістю.
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ХІІІ. Проект Закону України «Про водовідведення стічних вод населених
пунктів» (стан: прийнято за основу)
01.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект
Закону України «Про водовідведення стічних вод населених пунктів», ініційований
Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Прийняття закону має врегулювати на законодавчому рівні питання у сфері
централізованого та нецентралізованого водовідведення, забезпечить стале
функціонування системи водовідведення, спрямованої на створення сприятливих
умов життєдіяльності людини та зменшення негативного впливу на навколишнє
природне середовище.
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РОЗДІЛ ІІ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І. Постанова «Деякі питання захисту прав депортованих та внутрішньо
переміщених осіб» (стан: прийнято)
28.06.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №740
«Деякі питання захисту прав депортованих та внутрішньо переміщених осіб».
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Затверджено Положення про Уповноваженого з питань внутрішньо
переміщених осіб.
Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб (далі —
Уповноважений) є посадовою особою Мінреінтеграції, основним завданням якого
є участь у формуванні та реалізації державної політики з питань внутрішньо
переміщених осіб та громадян України, які покинули своє місце проживання на
тимчасово окупованій Російською Федерацією території України внаслідок
збройного конфлікту або з метою уникнення негативних наслідків збройного
конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за
кордон, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного
повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим
місцем проживання.
Уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінреінтеграції,
міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України, та цим Положенням.
Уповноважений є заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій.
Уповноважений відповідно до компетенції:
1) здійснює заходи щодо сприяння в установленому законодавством
порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб та громадян
України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій території
внаслідок збройного конфлікту або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та
виїхали за кордон (далі — особи, які виїхали за кордон), соціальній реабілітації
осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок дій збройних формувань
Російської Федерації, окупаційної адміністрації та/або державних органів
Російської Федерації на тимчасово окупованій території;
2) організовує взаємодію з Мінсоцполітики для сприяння забезпеченню
надання внутрішньо переміщеним особам гуманітарної допомоги;
3) організовує розроблення державних програм з питань, що стосуються
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон;
4) готує для Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій пропозиції щодо здійснення заходів із
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за
кордон;
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5) сприяє інформуванню внутрішньо переміщених осіб про можливості
працевлаштування у відповідних населених пунктах, а також сприяє їх
працевлаштуванню;
6) бере участь у створенні умов для добровільного повернення до
покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання громадян
України, іноземців та осіб без громадянства з тимчасово окупованої території,
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали за кордон, їх професійної та
соціальної адаптації;
7) аналізує інформацію про необхідність забезпечення житлом та вирішення
інших питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та осіб, які виїхали
за кордон;
8) здійснює заходи щодо сприяння здобуттю освіти внутрішньо
переміщеними особами та громадянами України, які проживають на тимчасово
окупованій території;
9) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на виконання державних і
регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захист
конституційних прав і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб;
10) взаємодіє з державними органами, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами
владних повноважень, суб’єктами господарювання, громадськими об’єднаннями
та благодійними організаціями, фізичними особами з метою здійснення своїх
повноважень;
11) отримує необхідну інформацію від органів державної влади, зокрема з
публічних електронних реєстрів;
12) забезпечує підготовку рекомендацій суб’єктам владних повноважень з
питань внутрішньо переміщених осіб;
13) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань
внутрішньо переміщених осіб;
14) сприяє здійсненню методичного забезпечення центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів
надання адміністративних послуг, з питань внутрішньо переміщених осіб;
15) виконує за дорученням Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій інші функції відповідно до
закону.
Уповноважений подає не рідше ніж один раз на місяць Кабінету Міністрів
України інформацію про становище внутрішньо переміщених осіб.
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ІІ. Розпорядження «Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та
Всесвітньою продовольчою програмою про поновлення Угоди між Урядом
України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відкриття
Офісу ВПП в Україні» (стан: прийнято)
28.06.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Розпорядження
№534-р «Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Всесвітньою
продовольчою програмою про поновлення Угоди між Урядом України та
Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Схвалити проект Угоди між Урядом України та Всесвітньою продовольчою
програмою про поновлення Угоди між Урядом України та Всесвітньою
продовольчою програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні.
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ІІІ. Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 806» (стан: прийнято)
28.06.2022 року ухвалено Постанови №728 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 806».
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 806
“Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних
накладних на переміщення алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного
державного реєстру витратомірів — лічильників обсягу виробленого спирту
етилового” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3219; 2014 р., № 69, ст.
1926; 2015 р., № 88, ст. 2941; 2019 р., № 54, ст. 1878) зміни, що додаються.
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ІV. Розпорядження «Про призначення Сотника Ю. П. першим заступником
Голови Державного агентства лісових ресурсів України» (стан: прийнято)
28.06.2022 року ухвалено Розпорядження №528-р «Про призначення
Сотника Ю. П. першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів
України».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Призначити Сотника Юрія Петровича першим заступником Голови Державного
агентства лісових 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, встановивши
випробування строком на три місяці.
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РОЗДІЛ IIІ.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
І. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан:
затверджено)
29.06.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України
прийнято Наказ №392 «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Встановлено дату подання заявки на сорти рослин згідно з переліком.
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ІІ. Наказ «Про відновлення чинності майнового права інтелектуальної
власності на поширення сортів рослин» (стан: затверджено)
29.06.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України
прийнято Наказ №393 «Про відновлення чинності майнового права
інтелектуальної власності на поширення сортів рослин».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Внесено відомості до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні, про відновлення чинності майнового права інтелектуальної
власності на поширення сортів рослин згідно з переліком.
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ІІІ. Наказ «Про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної
власності на сорти рослин» (стан: затверджено)
30.06.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України
прийнято Наказ №402 «Про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної
власності на сорти рослин».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Здійснено державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності
на сорти рослин згідно з переліком.
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ІV. Наказ «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок
на сорти рослин» (стан: затверджено)
30.06.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України
прийнято Наказ №403 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі
заявок на сорти рослин».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти
рослин, стосовно сорту ріпаку (озимого) КВС САУРОС КЛ (заявка № 20040067,
дата подання 27.10.2020), щодо інформації, наведеної в пункті 4.1.1 технічної
анкети сорту рослини, замінивши букви і цифри «МХ ІДР016 мс х МН 13КАС089
(MH IDR016 ms x MH 13KAC089)» буквами і цифрами «МХ ІДР016 мс х МХ
13КАС089 (MH IDR016 ms x MН 13KAC089)».
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V. Наказ «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному
реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» (стан:
затверджено)
30.06.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України
прийнято Наказ №400 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в
Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Внесено зміни до назви сорту кукурудзи звичайної Р8711 (заявка №
19009085), що міститься в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для
поширення в Україні, замінивши назву сорту рослини «Р8711 (Р8711)» назвою
сорту рослини «П8711 (Р8711)».
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VІ. Проект Наказу «Про затвердження Переліку записів, які не зобов’язані
вести оператори ринку, діяльність яких становить низький ризик поширення
хвороб тварин» (стан: оприлюднено для обговорення)
З метою забезпечення проведення громадського обговорення Міністерство
аграрної політики та продовольства України 30.06.2022 року оприлюднило проект
наказу Мінагрополітики «Про затвердження Переліку записів, які не зобов’язані
вести оператори ринку, діяльність яких становить низький ризик поширення
хвороб тварин».
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: matvienko.80@ukr.net
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ:
Діяльність оператора ринку вважається такою, що становить низький ризик
поширення хвороб тварин, якщо відповідно до Порядку визначення періодичності
здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності
операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти,
корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від її провадження, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 896, оператор ринку здійснює
господарську діяльність на потужності, віднесеній до низького або незначного
ступенів ризику (від 0 до 39 балів).
Оператори ринку, діяльність яких становить низький ризик поширення
хвороб тварин, та які провадять діяльність, пов’язану з утриманням, обігом, збором
чи транспортуванням свійських наземних тварин, або діяльність, пов’язану з
утриманням та/або розведенням об’єктів аквакультури, не зобов’язані вести
записи, що містять інформацію про:
1) відведення води (для потужностей, на яких здійснюється забій або
переробка об’єктів аквакультури);
2) здійснення заходів із забезпечення біологічної безпеки, спостереження,
обробки свійських наземних тварин, результати досліджень щодо: відповідних
видів та категорій свійських наземних тварин, що утримуються на потужності; типу
виробництва; виду та розміру потужності;
3) результати інспектувань, проведених на потужності.
Крім зазначених записів, у разі внесення відповідної інформації до Єдиного
державного реєстру тварин, Єдиного державного реєстру ветеринарних
документів або інших державних реєстрів чи інформаційно-комунікаційних систем
Держпродспоживслужби, передбачених законодавством, оператори ринку,
діяльність яких становить низький ризик поширення хвороб тварин не зобов’язані
вести записи, що містять інформацію про:
1) види, категорії, кількість свійських наземних тварин, що утримуються на
власних потужностях або транспортуються, а також про ідентифікаційні дані цих
тварин, якщо обов’язковість їх ідентифікації встановлена законодавством;
2) будь-яке переміщення свійських наземних тварин та тварин аквакультури
з або до потужності із зазначенням відомостей про: місце походження та/або місце
призначення; дату переміщення;
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3) ветеринарні документи, якими супроводжуються свійські наземні тварини
під час ввезення на потужність та/або вивезення з потужності;
4) випадки загибелі наземних свійських тварин на потужності;
5) випадки загибелі тварин аквакультури у кожній епізоотичній одиниці
залежно від типу виробництва;
6) очищення, дезінфекцію та дезінсекцію транспортних засобів, що
використовуються для транспортування свійських наземних тварин.
Оператори ринку, діяльність яких становить низький ризик поширення
хвороб тварин, та які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або
обігом репродуктивного матеріалу, не зобов’язані вести записи, що містять
інформацію про:
1) результати клінічних та лабораторних досліджень (випробувань);
2) методи лабораторних досліджень (випробувань), що застосовувалися до
репродуктивного матеріалу та тварин-донорів;
3) результати штучного запліднення.
Оператори ринку, діяльність яких становить низький ризик поширення
хвороб тварин, та які провадять діяльність, пов’язану з транспортуванням
гідробіонтів, призначених для випуску у природне середовище існування або для
потужностей з утримання та/або розведення об’єктів аквакультури, не зобов’язані
вести записи, що містять інформацію про:
1) потужності з утримання та/або розведення об’єктів аквакультури та
потужності, на яких здійснюється забій або переробка об’єктів аквакультури з
метою боротьби з хворобами тварин, у разі ввезення на них або вивезення з них
гідробіонтів;
2) будь-який обмін води під час транспортування із зазначенням джерела
нової води та місця випуску використаної води.
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