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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
І. Постанова «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про 
Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування"» (стан: передано на підпис 
Голові Верховної Ради) 
 

27.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про внесення 
змін до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України 
за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування"». 

 
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 
Внесено зміни до Постанови «Про Премію Верховної Ради України за внесок 

молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» в частині 
запровадження нагородження Премією також громадян України, які є молоддю, 
молодіжних та дитячих громадських об’єднань, які активно сприяли захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та підтвердження 
їх досягнень центральними органами виконавчої влади. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39608
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ІІ. Закон України «Про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні 
положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування 
ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання 
зернових та/або олійних культур» (стан: Голові Верховної Ради) 
 

27.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного 
кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що 
використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Встановлено, що у період дії правового режиму воєнного стану та протягом 

30 днів з дня його припинення чи скасування при ввезенні на митну територію 
України від оподаткування ввізним митом звільняються вироби та обладнання для 
зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та/або олійних 
культур:  

- полімерні рукави та мішки об'ємом не менше 0,8 метрів кубічних для 
зберігання сільськогосподарської продукції, які класифікуються у 
товарних підкатегоріях 3917 31 00 90, 3917 32 00 90, 3917 39 00 90, 3923 
21 00 00, 3923 29 90 00, 3923 90 00 00, 5407 20 11 00, 5407 20 19 00, 6305 
32 11 00, 6305 32 19 00 згідно з УКТ ЗЕД;  

- причепи і напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням 
для перевезення сільськогосподарської продукції, які класифікуються у 
товарній підкатегорії 8716 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД. 

Внесення даних змін дозволить вирішити проблему забезпечення 
належного зберігання зерна через неможливість відправляти його на експорт 
морськими портами з одночасним виникненням дефіциту місць для зберігання 
агропродукції, що виникла через збройну агресію Російської Федерації в Україні. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40070
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ІІІ. Закон України «Про грошове забезпечення окремих категорій громадян» 
(стан: передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

27.07.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Закон 
України «Про вгрошове забезпечення окремих категорій громадян»». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Закон спрямований на створення належних умов для життєзабезпечення 

деяких категорій громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Україною 
та членів їх сімей, шляхом встановлення їм грошових виплат. 

Основними завданнями цього Закону є:  
1) належне вшанування деяких категорій громадян з числа осіб, які мають 

особливі заслуги перед Україною;  
2) забезпечення гідних умов життя деяких категорій громадян з числа осіб, 

які мають особливі заслуги перед Україною;  
3) державна підтримки членів сімей загиблих громадян з числа осіб, які 

мають особливі заслуги перед Україною. 
Проектом акту пропонується встановити щомісячну виплату грошової 

допомоги: 
- у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня 

календарного року, – особам, яким присвоєно звання Герой України з 
врученням ордена “Золота Зірка”;  

- у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня 
календарного року, – лицарям ордена “Богдана Хмельницького” трьох 
ступенів (повні лицарі);  

- у розмірі 1-ї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 
календарного року, – кавалерам ордена “За мужність” трьох ступенів 
(повні кавалери);  

- у розмірах від 3-х до 1-ї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, членам 
сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно 
звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарів 
ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів (повні лицарі) та 
кавалерів ордена “За мужність” трьох ступенів (повні кавалери). 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39195
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ІV. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього 
менеджменту» (стан: передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

27 липня 2022 року, Верховна Рада Україна прийняла Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо функціонування інтегрованих 
інформаційних систем у сфері освіти». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за посиланням  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Закон України започатковує цифрову взаємодію між органами управління 

освітою всіх рівнів, закладами, установами та учасниками освітнього процесу на 
базі програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс 
освітнього менеджменту» (АІКОМ), що дозволить учасникам освітнього процесу 
оперативно та якісно приймати управлінські рішення, формувати та реалізувати 
освітню політику, зокрема з питань:  

- розподілу та перерозподілу міжбюджетних трансфертів із державного 
місцевим бюджетам, 

- замовлення підручників, документів про освіту;  
- здійснення обліку учасників освітнього процесу та суб’єктів освітньої 

діяльності, в тому числі зарахування, відрахування, переведення 
здобувачів освіти; 

- ведення шкільної документації, паперової звітності, що має спростити 
роботу вчителя. 

АІКОМ буде взаємодіяти з іншими ключовими державними інформаційно-
комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами у сфері 
освіти, зокрема, Єдиною державною електронною базою з питань освіти, Єдиним 
державними демографічним реєстром, Єдиним державним реєстром юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань, Державним реєстром 
актів цивільного стану громадян, Державним реєстром загальнообов’язкового 
державного соціального страхування тощо. 

Обробка персональних даних у АІКОМ здійснюватиметься відповідно до ЗУ 
«Про захист персональних даних». 
  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74264
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V. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням 
Державної служби України у справах дітей» (стан: набирає чинності з 
01.01.2023 року) 
 

28 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту 
прав дітей у зв’язку з утворенням Державної служби України у справах дітей». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за посиланням. 

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Закон України розмежовує повноваження центральних та місцевих 

органів влади, органів місцевого самоврядування та територіальних громад у 
сфері охорони дитинства та захисту прав дитини, відповідно до якого облік дітей, 
які можуть бути усиновлені, здійснюється службами у справах дітей 
сільських/селищних/міських рад за місцем походження дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського піклування. 

Облік громадян України, які проживають в Україні і бажають усиновити 
дитину, ведеться службами у справах дітей за місцем їх проживання. А облік 
громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають 
усиновити дитину, ведеться Держслужбою у справах дітей. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39054
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VІ. Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди «Програма підтримки 
професійно-технічної освіти в Україні» між Україною та Європейським 
інвестиційним банком» (стан: Закон прийнято). 
 

29 липня 2022 року, Верховна Рада Україна прийняла Закон України «Про 
ратифікацію Фінансової угоди "Програма підтримки професійно-технічної освіти в 
Україні" між Україною та Європейським інвестиційним банком». 

 
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за посиланням  

 
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ: 

 
Ратифіковано Фінансову угоду «Програма підтримки професійно-технічної 

освіти в Україні» між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 
15 грудня 2021 року в м.Брюсселі. 

Дана Фінансова угода передбачає залучення коштів кредитного 
фінансування Європейського інвестиційного банку та грантової технічної допомоги 
від Інвестиційної платформи сусідства ЄС для створення Центрів професійної 
досконалості у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. 

З боку української сторони передбачається співфінансування проекту 
(зокрема, податкових та митних платежів) за рахунок коштів відповідних місцевих 
бюджетів, на території яких розташовані заклади освіти – учасники Проекту та/або 
з інших джерел, не заборонених законодавством. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39974
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VІІ. Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які 
підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до 
Митного кодексу Європейського Союзу» (стан: передано на підпис Голові 
Верховної Ради) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури 
складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції 
згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу». 
 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 

Прийняття закону обумовлено необхідністю імплементації положень 
Митного кодексу Європейського Союзу (Регламент (ЄС) № 952/2013) (далі МК ЄС), 
Імплементаційного акта № 2447/2015 (далі – акт № 2447) у частині положень щодо 
процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні 
підпозиції згідно з УКТЗЕД у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД, а саме: 

У разі якщо до партії товарів входять товари, які класифікуються у межах 
однієї товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД, вони за бажанням декларанта або 
уповноваженої ним особи можуть декларуватися для вільного обігу на митній 
території України або за її межами за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ 
ЗЕД, за умови що цьому коду відповідає найбільша ставка ввізного або вивізного 
мита у межах однієї товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД. Якщо до окремих товарів, 
які входять до зазначеної партії, застосовуються передбачені законом заходи 
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб 
декларування не звільняє декларанта або уповноважену ним особу від 
додержання зазначених заходів щодо цих товарів. 

З метою перевірки додержання декларантом вищевказаних умов, митний 
орган має право вимагати більш детальну інформацію щодо окремих товарів, які 
декларуються. 

Дана норма не поширюється на: 
1) підакцизні товари; 
2) товари, до яких застосовуються різні ставки податку на додану вартість;  
3) товари, на які відповідно до законодавства встановлені кількісні 

обмеження імпорту або експорту;  
4) товари, щодо яких встановлено особливі види мита. 
Якщо ставки мита з однаковими одиницями виміру, мито нараховується за 

найбільшою специфічною ставкою, яка відповідає класифікаційному коду у межах 
однієї товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД.  

Якщо ставки мита з різними одиницями виміру, найбільша специфічна 
ставка мита визначається для кожного такого товару з партії шляхом перерахунку 
їх в адвалорні ставки мита.  

Адвалорний еквівалент специфічної ставки мита перераховується як 
відсоток розрахованої суми специфічного мита для кожного з таких товарів від їх 
митної вартості.  

Мито нараховується за найбільшою адвалорною ставкою, яка відповідає 
класифікаційному коду у межах однієї товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД, 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/5062
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перерахованою із специфічних ставок мита. Базою оподаткування митом для 
таких товарів є їх сумарна митна вартість.  

У разі декларування товарів, до яких застосовуються як адвалорні, так і 
специфічні ставки мита, найбільша специфічна ставка, визначена відповідно до 
частин десятої та одинадцятої цієї статті, для кожного такого товару з партії 
перераховується в адвалорну. Мито нараховується за найбільшою адвалорною 
ставкою, яка відповідає класифікаційному коду у межах однієї товарної позиції 
згідно з УКТ ЗЕД, після перерахунку специфічних ставок мита в адвалорні. 
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VІІІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про споживче 
кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період 
дії воєнного, надзвичайного стану» (стан: передано на підпис Голові Верховної 
Ради) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо 
врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного 
стану». 
 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 
Під час врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного 

стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного 
стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Законом України 
"Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в 
Україні" та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування кредитодавець, 
новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на 
договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією 
до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, 
представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми 
особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які 
надали згоду на таку взаємодію, 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 захищеної 
категорії або щодо належності якого до захищеної категорії у передбачений цим 
пунктом спосіб повідомили близькі особи такого споживача, його представники, 
спадкоємці, поручителі, майнові поручителі або треті особи, взаємодія з якими 
передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку 
взаємодію.  

Захищеними категоріями є:  
а) військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів 
спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які 
проходять військову службу на території України; 

б) військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок 
захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи 
внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, 
пов'язаного з проходженням військової служби;  

в) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали 
безвісти;  

г) особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, особи, 
зниклі безвісти. 

2) не взаємодіяти за власною ініціативою з близькими особами споживача, 
який належить до захищеної категорії, його представником, крім представника, 
який не є близькою особою такого споживача, третіми особами, взаємодія з якими 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39696
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передбачена договором про споживчий кредит такого споживача та які надали 
згоду на таку взаємодію. 

Споживач, який належить до захищеної категорії має повідомити 
кредитодавця або нового кредитора про таке волевиявлення та про належність 
споживача до захищеної категорії за допомогою будь-якого засобу комунікації, 
реквізити якого розміщено на веб-сайті такого кредитодавця або нового кредитора, 
з наданням копій підтвердних документів про належність споживача до захищеної 
категорії. 

Підтвердними документами про належність споживача до захищеної 
категорії є:  

- для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань та правоохоронних органів 
спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які 
проходять військову службу на території України, – підписана командиром 
(начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного 
структурного підрозділу, в якому проходить службу такий 
військовослужбовець, або керівником територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо 
призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою 
довідка за формою, встановленою додатком №2 до цього Закону. 
Допускається складення довідки рукописним способом; 

- для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок 
захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок 
захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з 
проходженням військової служби, – посвідчення інваліда війни; для членів 
сімей військовослужбовців, які загинули чи померли – посвідчення члена 
сім'ї загиблого;  

- для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, 
зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, 
– інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції 
Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні 
або перебуває у заручниках держави агресора, або включена до реєстру як 
така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти. 

  



 

  14 

ІХ. Закон України «Про акціонерні товариства» (стан: закон передано на підпис 
Голові Верховної Ради) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
акціонерні товариства». 
 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ ЗАКОНУ: 
 
Закон направлений на підвищення рівня корпоративного управління у 

господарських товариствах відповідно до європейських практик та стандартів, що 
сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення 
капіталу. Передбачено: 

- удосконалення питання проведення загальних зборів акціонерного 
товариства шляхом запровадження механізму проведення загальних зборів із 
застосуванням електронного голосування; 

- запровадження діяльності радника з корпоративних прав щодо здійснення 
розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших 
рекомендацій щодо корпоративних прав; 

- запровадження на законодавчому рівні вимог до корпоративного 
управління професійних учасників фондового ринку; 

- можливість обрання акціонерним товариством однорівневої структури 
управління товариством шляхом створення ради директорів акціонерного 
товариства, яка здійснюватиме контроль та управління за діяльністю акціонерного 
товариства, з одночасним передбаченням випадків обов'язкового застосування 
виключно дворівневої структури управління акціонерним товариством; 

- врегулювання питання запровадження в акціонерних товариствах посади 
корпоративного секретаря,  визначення  його компетенції  та повноважень, а також 
порядку обрання та відкликання корпоративного секретаря; 

- виключення із Закону України «Про акціонерні товариства» норм, які 
вимагають існування в акціонерних товариствах ревізійної комісії (ревізора); 

- розширення кола осіб, яким надано право звертатися до суду з похідним 
позовом; 

- врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного 
товариства, зокрема шляхом передбачення механізму відшкодування ними 
збитків,  встановлення обмеження щодо зайняття посад в акціонерному товаристві 
та можливості дострокового припинення повноважень посадових осіб 
акціонерного товариства у разі завдання такими особами збитків акціонерному 
товариству; 

- запровадження механізму обліку часток товариств з обмеженою та 
додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію 
цінних паперів; 

- врегулювання питань злиття, приєднання, виділу та поділу акціонерних 
товариств відповідно до норм Директиви 2017/1132/ЄС від 14 червня 2017 
стосовно деяких аспектів законодавства про компанії. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/405
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Х. Закон 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: закон прийнято) 
 

28.07.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон 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». 
 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  
 

СУТЬ 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. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39762
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ХІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, 
виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників 
бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення 
національної безпеки України» (стан: прийнято за основу із скороченням строку 
підготовки) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної 
допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників 
бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної 
безпеки України», ініційований Народними депутатами України Порошенком П.О. 
та Саврасовим М.В. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Метою документу є скасування оподатковування благодійної допомоги, що 

виплачується на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій 
під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки 
України, а також виправлення неузгодженостей при виплаті благодійної допомоги 
діючим учасникам бойових дій та членам їх сімей. 

Пропонується встановити, що до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи (суми) 
виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними 
особами, у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та 
благодійні організації", на користь членів сімей учасників бойових дій, які під час 
участі у відсічі збройної агресії в період дії воєнного, надзвичайного стану на 
території України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених 
заходів, зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, 
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі у 
відсічі збройної агресії. 

Крім цього, до членів сімей учасників бойових дій для цілей звільнення від 
оподаткування отриманої благодійної допомоги проектом пропонується віднести 
повнолітніх та усиновлених дітей учасників бойових дій. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39953
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
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ХІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо обрання запобіжного заходу до 
військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного 
стану)» (стан: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України (щодо обрання запобіжного 
заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного 
стану)», що ініційований Народним депутатом України Власенком С.В. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні окремо визначених військових злочинів має 
застосовуватись лише один запобіжний захід - тримання під вартою. Строк дії 
ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку 
тримання під вартою не може перевищувати тридцяти днів. 

Зокрема, це стосується злочинів, передбачених: 
статтями 402-408 (Непокора, Невиконання наказу, Опір начальникові або 

примушування його до порушення службових обов'язків, Погроза або насильство 
щодо начальника, Порушення статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, Самовільне залишення 
військової частини або місця служби, Дезертирство), 

статтею 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем 
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 
пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а 
також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем), 

статтями 420-425 (Порушення правил несення бойового чергування, 
Порушення статутних правил внутрішньої служби, Розголошення відомостей 
військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів 
чи матеріалів, що містять такі відомості, Недбале ставлення до військової служби), 

статтею 427 (Здача або залишення ворогові засобів ведення війни),  
статтями 431-433 (Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в 

полоні, Мародерство, Насильство над населенням у районі воєнних дій) 
Кримінального кодексу України. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39740
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ХІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні порушення та Кримінального кодексу України щодо 
посилення відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів 
рослинного світу, зокрема в умовах воєнного або надзвичайного стану» 
(стан: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України 
щодо посилення відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів 
рослинного світу, зокрема в умовах воєнного або надзвичайного стану», що 
ініціювали Народні депутати України Бондаренко О.В., Задорожний А.В., Прощук 
Е.П. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проектом Закону пропонується криміналізувати відповідальність за умисне 

знищення або пошкодження вогнем чи іншим способом лісу, зелених насаджень, 
а також знищення або пошкодження вогнем чи небезпечною речовиною стерні, 
луків, пасовищ, іншої рослинності або її залишків та опалого листя, ділянок із 
степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю на землях будь-якої 
категорії, якщо це спричинило істотну шкоду для довкілля. 

З цією метою пропонується нова редакція статті 245 «Знищення або 
пошкодження об'єктів рослинного світу» Кримінального кодексу України.  

Окремою частиною цієї ж статті вводиться більш жорстка відповідальність 
за шкоду, що спричинена територіям та об'єктам природно-заповідного фонду. 
Так, у разі якщо зазначені вище дії були вчинені на землях в межах територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду, або спричинили тяжкі наслідки для довкілля 
чи знищення об'єктів природно-заповідного фонду, винні особи караються 
позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.  

А у разі, якщо такі дії спричинили загибель людини, масову загибель тварин 
або інші особливо тяжкі наслідки, чи вчинені в умовах воєнного або надзвичайного 
стану – термін покарання збільшується на строк від п’яти до десяти років.  

Також, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою 
статтею 2451, яка передбачає відповідальність за знищення або пошкодження лісу 
та/або лісових насаджень внаслідок порушення правил пожежної безпеки, у тому 
числі в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Така 
відповідальність посилюється, якщо ці дії спричинили істотну шкоду для довкіллю, 
загибель людини, масову загибель тварин або інші особливо тяжкі наслідки, чи 
були вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану.  

Для однозначного трактування норм статей 245 та 2451 Кримінального 
кодексу України вводяться визначення понять «істотна шкода для довкілля», 
«тяжкі наслідки для довкілля», «масова загибель тварин».  

Для уникнення суперечностей та дублювання видів правопорушень і 
відповідальності за них у Кодексі України про адміністративні правопорушення 
пропонується виключити частину другу у статтях 77 та 771 . При цьому, стаття 771 
буде передбачати відповідальність саме за порушення порядку випалювання сухої 
рослинності або її залишків та опалого листя, що є адміністративним 
правопорушенням. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39410
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ХІV. Проект Закону України «Про внесення змін до Прикінцевих положень 
Сімейного кодексу України (щодо окремих питань влаштування та 
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя під час періоду дії 
воєнного стану)» (стан: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до 
Прикінцевих положень Сімейного кодексу України (щодо окремих питань 
влаштування та перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя під час 
періоду дії воєнного стану)», ініційований Народною депутаткою України Ляшенко 
А.О. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Відповідно до ч.5 ст. 252 Сімейного кодексу України передбачено, що до 

сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які 
є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї. 

Окрім цього, згідно з ч.6 ст. 252 Сімейного кодексу України, за загальним 
правилом, термін перебування дітей в сім’ї патронатного вихователя складає три 
місяці, який щонайбільше може бути продовжений до шести місяців. 

Однак, у зв’язку із розв’язанням росією незаконної широкомасштабної війни 
і введенням в Україні правового режиму воєнного стану, дію цих норм доцільно 
зупинити до припинення чи скасування воєнного стану в Україні, зважаючи на 
наступне.  

По-перше, на жаль, в умовах війни збільшилась кількість дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. А тому, з метою забезпечення їхніх 
найкращих інтересів, було б доцільно влаштувати таких дітей в сім’ї патронатних 
вихователів.  

Таким чином, проектом закону пропонується дозволити одночасно 
влаштовувати в сім’ю патронатних вихователів не лише дітей, які є рідними 
братами та сестрами, або які виховувались в одній сім’ї, але і дітей, які не поєднані 
родинними зв’язками і ніколи разом не проживали, проте в будь-якому разі не 
більше п’яти осіб. Це дозволить забезпечити виховання в сім’ї та догляд більшій 
кількістю дітей, які позбавлені батьківського піклування.  

По-друге, в умовах війни, може виникнути ситуація, що в інтересах дитини 
буде краще залишатися в сім’ї патронатного вихователя понад встановлений в 
законі максимальний шестимісячний строк.  

Тим більше, через широкомасштабне незаконне вторгнення рф, деякі сім’ї, 
до яких були влаштовані діти на патронатне виховання, виїхали за корон. Таким 
чином, щоб створити правові умови для патронатних вихователів продовжувати 
законно здійснювати догляд та виховання дітей, які були влаштовані до їхніх сімей, 
необхідно встановити триваліший термін дії договору про патронат.  

До того ж, 22.05.2022 року Верховною Радою України був прийнятий проект 
Закону України «Про внесення змін до статті 30-1 Закону України «Про охорону 
дитинства» щодо законного представництва деяких категорій дітей під час дії 
надзвичайного або воєнного стану в Україні», який визначив, в тому числі, 
патронатних вихователів, законними представниками дітей, які були переміщені за 
кордон з метою евакуації під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39768
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Тому, щоб уникнути випадків, коли договір про патронат завершив свою дію, 
проте в інтересах дитини буде краще залишитися в сім’ї патронатного вихователя, 
проектом закону пропонується передбачити, що термін перебування дитини в сім’ї 
патронатного вихователя може бути продовжений органом опіки та піклування на 
період, що перевищує шість місяців, але не довше, а ніж до припинення чи 
скасування правового режиму воєнного стану.  

Окрім цього, може статись так, що патронатний вихователь, який здійснив 
переміщення дитини за кордон, не може чи не хоче продовжувати термін дії 
договору про патронат. 

В такому випадку, проектом закону передбачається, що він зобов’язаний 
негайно, але не довше ніж протягом трьох робочих днів, повідомити про це 
консульську установу України, за місцем свого перебування. Тоді вже консульська 
установа буде брати участь у вирішенні подальшої долі дитини і вона не 
залишиться напризволяще за кордонами України. 
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ХV. Проект Закону України «Про реєстрацію доменних імен» (стан: прийнято 
за основу із скороченням строку підготовки) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект 
Закону України №7357 «Про реєстрацію доменних імен», ініційований Народними 
депутатами України Федієнком О.П., Штепою С.С., Крячком М.В. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Ціллю і завданням законопроекту є законодавче врегулювання відносин у 

сфері реєстрації, продовження реєстрації, перереєстрації, видалення доменних 
імен органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування в публічному домені GOV.UA.  

На сьогодні ці відносини не врегульовані на законодавчому рівні. 
Законопроектом пропонується:  
- визначити суб’єктів відносин з адміністрування, реєстрацій і 

користування доменними іменами органами виконавчої влади, іншими 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування в 
публічному домені GOV.UA;  

- встановити вимоги до Адміністратора, Технічного оператора, 
Реєстратора у сфері відносин з адміністрування, реєстрацій і 
користування доменними іменами органами виконавчої влади, іншими 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування в 
публічному домені GOV.UA;  

- порядок ведення Реєстрів доменних імен органів виконавчої влади, 
інших державних органів, органів місцевого самоврядування; 

- встановлюються вимоги до суб’єктів у сфері відносин з адміністрування, 
реєстрацій і користування доменними іменами органами виконавчої 
влади, іншими органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування в публічному домені GOV.UA, а також покладання 
функцій на Адміністратора у сфері здійснення контролю за виконанням 
вимог з розташування виключно на території України програмно-
технічних засобів, на яких розміщуються державні електронні 
інформаційні ресурси, для яких здійснюється реєстрація доменного 
імені, та за дотриманням законодавства з боку органів виконавчої влади, 
інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39544
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ХVІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (стан: прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки) 
 

27.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект 
Закону України №5337 «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію», ініційований Народними депутатами України Чернєвим 
Є.В., Аліксійчук О.В., Безуглою М.В. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з метою: 
1) усунення незручностей та бюрократизації у процесі державної реєстрації 

(перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені 
для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в 
особливий період, що належать підприємствам, установам і організаціям; 

2) запровадження механізмів безпосереднього доступу військовими 
комісаріатами до актуальної інформації про транспортні засоби, які можуть бути 
призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових 
формувань в особливий період. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26172
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ХVІІ. Проект Закону України «Про географічні зазначення спиртних напоїв» 
(стан: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

29.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект 
Закону України №5623 «Про географічні зазначення спиртних напоїв», 
ініційований Народними депутатами України Медяником В.А., Павлюком М.В., 
Крейденко В.В. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Проект Закону імплементує в національне законодавство Регламент ЄС 

№2019/787 і створює належні правові основи для розвитку в Україні сучасної 
правової бази. 

Пропонується уточнення понятійного апарату в сфері географічних 
зазначень спиртних напоїв. Шляхом ухвалення проекту Закону в законодавство 
України буде введено визначення спиртних напоїв; запроваджено класифікацію 
спиртних напоїв та загальних правил до них. 

Проектом Закону встановлюються загальні правила визначення, опису, 
представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних 
назв спиртних напоїв, що є відправною точкою для розвитку інституту географічних 
зазначень спиртних напоїв. 

Офіційною назвою спиртного напою є назва категорії спиртних напоїв, 
вимогам якої спиртний напій відповідає. Для спиртних напоїв, які не відповідають 
вимогам жодної з 44 категорій спиртних напоїв, офіційною назвою є термін 
«спиртний напій». 

Встановлюються вимоги до спирту етилового та дистилятів, які 
використовуються для виробництва всіх спиртних напоїв. Спирт етиловий та 
спиртові дистиляти для виробництва спиртних напоїв мають бути виключно 
сільськогосподарського походження – отримуватись з сільськогосподарської 
продукції. 

В проекті Закону надається визначення географічного зазначення спиртного 
напою, окреслюється коло суб’єктів, які мають право на реєстрацію географічного 
зазначення спиртного напою, визначаються особливості підготовки до реєстрації 
географічних зазначень спиртних напоїв, зокрема, особливі вимоги до 
специфікації спиртного напою, встановлюється процедура погодження 
специфікації спиртного напою. 

Проект Закону визначає особливості використання та захисту географічних 
зазначень спиртних напоїв, а також відповідальність за порушення в цій сфері, 
закріплює правила маркування спиртних напоїв з географічними зазначенням та 
використання географічних зазначень спиртних напоїв при маркуванні та 
представленні інших харчових продуктів. 

Крім цього, запроваджується система контролю щодо географічних 
зазначень спиртних напоїв, зокрема, контроль щодо відповідності спиртних напоїв 
з зареєстрованими географічними зазначеннями вимогам специфікації шляхом 
здійснення оцінки відповідності органами з оцінки відповідності, передбачається 
створення Реєстру органів з оцінки відповідності в сфері географічних зазначень. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38772
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ХVІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення у зв’язку з набранням чинності Закону 
України "Про внутрішній водний транспорт"» (стан: прийнято за основу із 
скороченням строку підготовки) 
 

29.07.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект 
Закону України №5337 «про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення у зв’язку з набранням чинності Закону України "Про внутрішній 
водний транспорт"», ініційований Народними депутатами України Чернєвим Є.В., 
Аліксійчук О.В., Безуглою М.В. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом пропонується поновити компетенцію Національної поліції 

щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 44- 3 та ч. 4, 
7 ст. 122 КУпАП та розширити зміст ст. 222 КУпАП, у частині зазначених 
правопорушень.  

Одночасно виключити із ст. 222 КУпАП компетенцію Національної поліції 
щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за ч. 5 ст. 122 КУпАП 
(належить до компетенції судів) та ст. 135 КУпАП (належить до компетенції органів 
транспорту). 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26172
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України щодо користування надрами» (стан: прийнято) 
 

26.07.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову №836 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 
користування надрами». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Для розрахунку початкової ціни дозволу родовища або ділянки надр, де 
запаси (ресурси) корисних копалин затверджені (апробовані) в установленому 
порядку або обліковані державним балансом корисних копалин, застосовується 
формула, зазначена у пункті 5 Методики визначення початкової ціни продажу на 
аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженій 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 року №1374 (Методика).  

Розрахунок початкової ціни дозволу родовища або ділянки надр, де відсутні 
затверджені (апробовані) в установленому порядку запаси (ресурси) корисних 
копалин або не обліковані державним балансом корисних копалин, здійснюється 
згідно з пунктом 9 Методики відповідно до встановлених значень плати за рік 
користування площею ділянки надр корисних копалин визначених категорій. 

У разі розширення меж ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл, 
об’єктом обчислення початкової ціни дозволу є виключно площа ділянки надр, на 
яку здійснюється таке розширення, або обсяг товарної продукції гірничого 

підприємства ⸺ корисної копалини (мінеральної сировини) родовища або 
ділянки надр, наявний на ділянці надр, на яку здійснюється таке розширення. 

У разі розширення меж ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл, не 
пов’язаний з видобуванням корисних копалин, об’єктом обчислення є виключно 
обсяг (об’єм, площа) підземних споруд, геологічних територій, об’єктів, на який 
(яку) здійснюється таке розширення. 

Для визначення обсягу товарної продукції гірничого підприємства — 
корисної копалини (мінеральної сировини) родовища або ділянки надр, де запаси 
(ресурси) корисних копалин затверджені (апробовані) в установленому порядку 
або обліковані державним балансом корисних копалин, використовуються дані, які 
встановлені на дату розрахунку, за пріоритетністю у такому порядку: 

1) у протоколах Державної комісії по запасах корисних копалин (ДКЗ) за 
результатами проведення державної експертизи та оцінки запасів (ресурсів) 
корисних копалин (крім підземних вод); 

2) державному балансі корисних копалин (крім підземних вод); 
3) в актах та протоколах експертної оцінки ресурсів підготовлених і 

виявлених обʼєктів Держгеонадр, протоколах наукової ради з прогнозування, 
науково-технічних рад підприємств, що належать до сфери управління 
Держгеонадр (крім підземних вод). 

У період воєнного стану дозволяється застосовувати ціну одиниці товарної 

продукції гірничого підприємства ⸺ видобутої корисної копалини (мінеральної 
сировини) (Цо), яка була опублікована на офіційному веб-сайті Держгеонадр у 
кварталі, що передував введенню воєнного стану. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-shchodo-korystuvannia-nadramy-836-260722
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Початкова ціна дозволу на геологічне вивчення ділянок надр корисних 
копалин, геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку 
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, геологічне вивчення 
нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ та 
геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову 
розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою 
розробкою родовищ), де запаси (ресурси) корисних копалин не затверджені 
(апробовані) в установленому порядку або не обліковані державним балансом 
корисних копалин, становить: 

1) п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 гектар 
відповідної ділянки надр для корисних копалин місцевого значення за рік 
користування;  

2) сто п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 гектар 
відповідної ділянки надр для корисних копалин загальнодержавного значення за 
рік користування (крім корисних копалин, зазначених у підпункті 3 цього пункту);  

3) двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 гектар 
відповідної ділянки надр для кольорових, благородних, рідкіснометалевих, 
рідкісноземельних, розсіяних, радіоактивних металів, залізної та марганцевої руд, 
графіту та солі калійної, сировини ювелірної (крім бурштину) та сировини 
ювелірно-виробної за рік користування; 

4) сімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для горючих 
газоподібних та рідких корисних копалин (крім корисних копалин, зазначених у 
підпункті 5 цього пункту) за 1 кв. кілометр відповідної ділянки надр за рік 
користування; 

5) двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімум доходів громадян для 
горючих газоподібних та рідких корисних копалин в межах континентального 
шельфу та виключної морської економічної зони за 1 кв. кілометр відповідної 
ділянки надр за рік користування. 
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ІІ. Постанова «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2021 р. № 1433» (стан: прийнято) 
 

26.07.2022 року ухвалено Постанови №834 «Про внесення змін у додаток до 
постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 р. № 1433».  
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 
року №1433 “Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими 
здійснюється виключно на організованих товарних ринках” (Офіційний вісник 
України, 2022 р., №5, ст. 305) зміни. А саме, доповнити додаток абзацами такого 
змісту: 

“Деревина (лісоматеріали) 
Нафта сира 
Газовий конденсат 
Скраплений газ”. 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-u-dodatok-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-30-hrudnia-2021-r-1433-834-260722
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ІІІ. Постанова «Про внесення змін у додатки 1 і 5 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424» (стан: прийнято) 
 

26.07.2022 року ухвалено Постанову №832 «Про внесення змін у додатки 1 
і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424».  
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Внесено у додатки 1 і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 
29.12.2021 року №1424 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт 
яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік” (Офіційний вісник України, 2022 
р., №4, ст. 217, №25, ст. 1291, ст. 1342) — із змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.07.2022 року №759, зміни. 

А саме: 
1. У додатку 1 виключити такі позиції: 

“Жито 1002 0 тонн”; 

“Добрива мінеральні або хімічні, азотні 3102 0 тонн 

Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні 3103 0 тонн 

Добрива мінеральні або хімічні, калійні 3104 0 тонн 

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи 
трьох поживних елементів: азоту, фосфору та 
калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках 
чи аналогічних формах або в упаковках масою 
брутто не більш як 10 кг 

3105 0 тонн”. 

2. Додаток 5 доповнити такими позиціями: 

“Жито 1002 

Добрива мінеральні або хімічні, азотні 3102 

Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні 3103 

Добрива мінеральні або хімічні, калійні 3104 

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох 
поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; 
товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в 
упаковках масою брутто не більш як 10 кг 

3105”. 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-i-5-d-a832
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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) 
 

29.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №502 «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 зміни 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, а саме: 

 
№ 
з/п 

Вид і назва проекту 
регуляторного акта 

Ціль прийняття проекту 
регуляторного акта 

Строк 
підготовки 

проекту 
регуляторного 

акта 

Відповідальни
й структурний 

підрозділ 
органу 

виконавчої 
влади, що 

розроблятиме 
регуляторний 

акт 

Проекти постанов Кабінету Міністрів України 

11. «Про внесення змін до 
Порядку видачі 
примусової ліцензії на 
використання сорту 
рослин» 

Забезпечення процедури видачі 
примусової ліцензії на 
використання сорту рослин, яку 
здійснює Мінагрополітики, 
уповноважене постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 серпня 2002 
р. № 1183 (із змінами) «Про заходи 
щодо реалізації Закону України 
«Про охорону прав на сорти 
рослин» 

грудень Департамент 
аграрного 
розвитку 

12. «Про затвердження 
Порядку відшкодування 
майнової шкоди 
(збитків), заподіяної 
фізичним та юридичним 
особам внаслідок 
запровадження 
карантинних заходів 
(карантинних обмежень) 
або у зв’язку з 
проведенням процедур і 
робіт щодо ліквідації та 
профілактики 
карантинних хвороб 
тварин» 

Врегулювання процедури 
відшкодування майнової шкоди 
(збитків), заподіяної фізичним та 
юридичним особам внаслідок 
запровадження карантинних 
заходів (карантинних обмежень) 
або у зв’язку з проведенням 
процедур і робіт щодо ліквідації та 
профілактики карантинних хвороб 
тварин відповідно до частини 
першої статті 35 Закону України від 
04 лютого 2021 р.  
№ 1206-IX «Про ветеринарну 
медицину» 

грудень Департамент 
державної 
політики у 

сфері 
санітарних та  

фітосанітарних 
заходів 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-minagropolitiki-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv-na-2022-rik-3
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Проекти наказів Мінагрополітики 

29. «Про затвердження 
Порядку визначення 
органом із сертифікації 
обсягів проб 
сертифікованого насіння 
сортів рослин та гібридів 
першого покоління, 
призначеного для 
проведення ділянкового 
(ґрунтового) сортового 
контролю та 
лабораторного 
сортового контролю» 

Забезпечення процесу сертифікації 
насіння, зокрема проведення 
ділянкового (ґрунтового) сортового 
контролю та лабораторного 
сортового контролю, зниження 
навантаження на суб’єктів 
господарювання, забезпечення 
виходу на ринок насіння високої 
якості 

серпень Департамент 
аграрного 
розвитку 

30. «Про затвердження 
Вимог до 
ідентифікаційної 
позначки та порядку її 
нанесення»  
 

Виконання вимог частини третьої 
статті 32 Закону України «Про 
державний контроль за 
дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин» 
щодо встановлення вимог до 
ідентифікаційної позначки та 
порядку її нанесення 

жовтень Департамент 
державної 
політики у 

сфері 
санітарних та 

фітосанітарних 
заходів 

31. «Про внесення змін до 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
від 12 березня 2019 року 
№ 118» 
 
 

Удосконалення запроваджених 
заходів щодо належної виробничої 
практики виробництва та обігу 
молока, запровадження чітких 
механізмів щодо проведення 
лабораторних досліджень 
(випробувань), в тому числі їх 
кратності та методів, а також 
виправлення виявлених під час 
практичного застосування 
невідповідностей та технічних 
помилок чинної редакції 

листопад Департамент 
державної 
політики у 

сфері 
санітарних та  

фітосанітарних 
заходів 

32. «Про затвердження 
Порядку видачі 
ветеринарних 
документів та ведення 
Єдиного державного 
реєстру ветеринарних 
документів» 
 

Необхідність виконання Закону 
України від 04 лютого 2021 р. 
№ 1206-IX «Про ветеринарну 
медицину» в частині врегулювання 
питання видачі ветеринарних 
документів та ведення Єдиного 
державного реєстру ветеринарних 
документів. 

грудень Департамент 
державної 
політики у 

сфері 
санітарних та  

фітосанітарних 
заходів 

  
  



 

  31 

ІІ. Наказ «Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік» (стан: затверджено) 
 

25.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №488 «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 зміни 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), а саме: 

 
№ 
з/п 

Вид і назва проекту 
регуляторного акта 

Ціль прийняття проекту 
регуляторного акта 

Строк підготовки 
проекту 

регуляторного 
акта 

Відповідальний 
структурний 

підрозділ органу 
виконавчої влади, 
що розроблятиме 
регуляторний акт 

Проекти постанов Кабінету Міністрів України 

13. «Про внесення зміни 
до постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 
березня 2022 року № 
234» 

Забезпечення виконання 
операторами ринку 
харчових продуктів вимог 
Закону України «Про 
інформацію для споживачів 
щодо харчових продуктів» 
щодо забезпечення 
українських споживачів  
якісною та безпечною 
продукцією, що 
випускається з відповідним 
до українського 
законодавства 
маркуванням  

вересень Департамент 
державної політики у 
сфері санітарних та  

фітосанітарних 
заходів 

14. «Про внесення зміни 
до пункту 16 Переліку 
органів ліцензування» 

Забезпечення 
безперервності процесу 
ліцензування, визначення 
Державної служби України з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів органом 
ліцензування з такого виду 
господарської діяльності, як 
виробництво ветеринарних 
лікарських засобів, оптова 
та роздрібна реалізація 
ветеринарних лікарських 
засобів, імпорт 
ветеринарних лікарських 
засобів 

листопад Департамент 
державної політики у 
сфері санітарних та  

фітосанітарних 
заходів 

 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-minagropolitiki-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv-na-2022-rik-4
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ІІІ. Наказ «Про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на 
сорти рослин» (стан: затверджено) 
 

25.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №489 «Про виникнення майнових прав інтелектуальної 
власності на сорти рослин». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Прийнято рішення про виникнення майнових прав інтелектуальної власності 

на сорти рослин згідно з Переліком: 
 

 №  
з/п  

Назва ботанічного 
таксона  

Номер заявки  Назва сорту  Заявник  Номер та дата 
експертного 
висновку  

 
1  
 

Перець 
однорічний 
(солодкий)  

22113002  Віталіка  Рійк Цваан 
Заадтеелт ен 
Заадхандел Б.В.  

1209-22/п від 
20.07.2022  

 
2  
 

Перець 
однорічний 
(солодкий)  

22113003  Балканіка  Рійк Цваан 
Заадтеелт ен 
Заадхандел Б.В.  

1212-22/п від 
20.07.2022  

 
3  
 

Троянда  22339003  СКХ01626  Піт Схрьорс 
Холдінг Б.В.  

1207-22/п від 
19.07.2022  

  

https://minagro.gov.ua/npa1/proekti-normativno-pravovih-aktiv
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ІV. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на 
поширення сортів рослин в Україні» (стан: затверджено) 
 

25.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України прийнято №490 «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: 

 
Прийнято рішення про виникнення майнового права інтелектуальної 

власності на поширення сортів рослин згідно з Переліком: 
 

№  
з/п  

Назва 
ботанічного 
таксона  

Номер 
заявки  

Назва 
сорту  

Заявник  Номер та 
дата 
експертного 
висновку  

Рекомен-
дована 
зона  

 
1.  
 

Капуста 
броколі  

21136003  Вікаріо  Рійк Цваан 
Заадтеелт ен 
Заадхандел 
Б.В.  

1210-22/р від 
20.07.2022  

СЛП  

 
2.  
 

Перець 
однорічний 
(солодкий)  

22113001  Дінаміка  Рійк Цваан 
Заадтеелт ен 
Заадхандел 
Б.В.  

1213-22/р від 
20.07.2022  

Зг  

 
3.  
 

Перець 
однорічний 
(солодкий)  

22113002  Віталіка  Рійк Цваан 
Заадтеелт ен 
Заадхандел 
Б.В.  

1208-22/р від 
20.07.2022  

Зг  

 
4.  
 

Перець 
однорічний 
(солодкий)  

22113003  Балканіка  Рійк Цваан 
Заадтеелт ен 
Заадхандел 
Б.В.  

1211-22/р від 
20.07.2022  

Зг  

 
5.  
 

Селера 
черешкова  

22554001  Арітра  Рійк Цваан 
Заадтеелт ен 
Заадхандел 
Б.В.  

1214-22/р від 
20.07.2022  

СЛП  

 
6.  
 

Троянда  22339003  СКХ01626  Піт Схрьорс 
Холдінг Б.В.  

1206-22/р від 
19.07.2022  

Зг  

 
  

https://minagro.gov.ua/npa1/proekti-normativno-pravovih-aktiv
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V. Проект Наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 12 березня 2019 року №118» (стан: 
оприлюднено для обговорення) 
 

26.07.2022 року метою забезпечення проведення громадського обговорення 
Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило Проект 
Наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 12 березня 2019 року № 118». 

Пропозиції та зауваження до Проекту Наказу можна надсилати протягом 
місяця з дня оприлюднення за адресою: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 24, е-mail: n.shchurova@minagro.gov.ua.  

 
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 
Проект наказу розроблено з метою удосконалення запроваджених заходів 

щодо належної виробничої практики виробництва та обігу молока, запровадження 
чітких механізмів щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань), в 
тому числі їх кратності та методів, а також виправлення виявлених під час 
практичного застосування невідповідностей та технічних помилок чинної редакції. 

Передбачається що господарства з виробництва молока підлягають 
державній реєстрації відповідно до статті 25 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. 

Встановлюється, що господарство з виробництва молока - господарство 
(тваринницька потужність), в якому утримується одна або більше 
сільськогосподарських тварин для виробництва молока з метою його введення в 
обіг як харчового продукту. 

Запроваджуються чіткі механізмів щодо проведення лабораторних 
досліджень (випробувань) залишків ветеринарних препаратів та інгібіторів, 
встановлення періодичності та методів таких досліджень, а також виправлення 
виявлених під час практичного застосування невідповідностей та технічних 
помилок чинної редакції. 

Запроваджується прозора система та простежуваність в частині ведення 
записів та обміну даними щодо результатів лабораторних досліджень 
(випробувань) шляхом використання інформаційно-комунікаційної системи 
компетентного органу дозволить своєчасно та неупереджено виконувати вимоги 
статті 40 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 
благополуччя тварин». 

Крім того, проектом наказу передбачено приведення термінології та окремих 
положень акту у відповідність до Закону України «Про ветеринарну медицину» та 
встановлення чіткого тлумачення відповідності вимогам та критеріям придатності 
молока, яке може використовуватися для споживання людиною, та поводження з 
молоком, яке не відповідає вимогам. 

mailto:n.shchurova@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini-vid-12-bereznya-2019-roku-118

