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РОЗДІЛ І.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
І. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання
корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері
запобігання корупції в умовах воєнного стану» (стан: набрав чинності)
03.08.2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування
законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану».
Зі змістом Закону України можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ:
Метою Закону є:
- скасування антикорупційних обмежень для держслужбовців та посадових
осіб місцевого самоврядування щодо зайняття іншою оплачуваною або
підприємницькою діяльністю;
- забезпечення правової визначеності стосовно застосування в умовах
воєнного стану обмежень на одержання подарунків для осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до Закону, на період дії воєнного стану встановлене пунктом 1
частини першої статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" обмеження
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не поширюється на:
- державних службовців (крім державних службовців категорії "А"),
- посадових осіб місцевого самоврядування (крім посадових осіб, посади
яких віднесені до першої - третьої категорій), якщо вони перебувають у відпустці
без збереження заробітної плати або у разі простою, за умови що трудові договори
(контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері
підприємницької діяльності укладаються з юридичними особами приватного права
або фізичними особами - підприємцями, стосовно яких такі державні службовці та
посадові особи місцевого самоврядування протягом останнього року не
здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття
відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб підприємців.
Такі особи зобов’язані припинити зайняття іншою оплачуваною (крім
викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та
суддівської практики із спорту) чи підприємницькою діяльністю протягом 15
робочих днів з дня припинення простою або закінчення відпустки.
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони»
(стан: направлено на розгляд Комітету)
01.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони», ініційований
Народними депутатами України Плачковою Т.М., Гнатенком В.С., Лукашевом О.А.
та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Даний Проект закону є альтернативний Проекту закону №7557 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування
місцевої та добровільної пожежної охорони», ініційованому Народними
депутатами України Бондаренком О.В., Мандзієм С.В., Бакунцем П.А., який на
думку авторів законопроекту не повністю враховує необхідність внесення змін до
ряду законів.
Зокрема за увагою залишився Закон України "Про місцеве самоврядування
в Україні", у якому необхідно визначити повноваження органів місцевого
самоврядування щодо створення та функціонування підрозділів для забезпечення
місцевої та добровільної пожежної охорони. Також необхідно усунути багаторічну
прогалину із обов'язковим страхуванням працівників місцевої пожежної охорони,
яке не передбачене чинною редакцією Закону України "Про страхування".
Не менш важливим є запровадження співробітництва в частині
забезпечення пожежної охорони в рамках Закону України "Про співробітництво
територіальних громад".
Указане зумовлює необхідність прийняття закону, який буде відповідати і
сучасному адміністративно-правовому устрою де ключову роль відіграють
територіальні громади, який усуне колізії і прогалини, що залишились з часів
функціонування ще сільської пожежної охорони та дасть доручення Уряду
привести власні акти, що регулюють сферу функціонування місцевої та
добровільної пожежної охорони, у відповідність до законодавства і фактичних
реалій сьогодення.
Першочерговою метою проекту є зменшення кількості пожеж, загиблих і
травмованих, економічних втрат та матеріальних збитків, шляхом:
- стимулювання створення та функціонування підрозділів для
забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони;
- підвищення ефективності управління та діяльності із запобігання
виникненню пожеж та організації пожежогасіння;
- конкретизувати порядку і повноважень в частині утворення та
забезпечення функціонування місцевої та добровільної пожежної
охорони;
- скорочення часу прибуття до місця виникнення пожежі або надзвичайної
ситуації шляхом розширення зон (територій) обслуговування підрозділів
для забезпечення місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної
охорони;
- застосування механізмів співробітництва територіальних громад.
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Проектом пропонується внести комплекс змін до законодавчих актів, які
мають зокрема:
– конкретизувати порядок і повноваження в частині утворення та
забезпечення підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони
та добровільної пожежної охорони, визначити вимоги до осіб які будуть
працівниками (членами) таких підрозділів;
– визначити мінімальний розмір страхової суми для працівників (членів)
пожежно-рятувальних підрозділів на рівні не меншому за гарантовану
державою виплату для осіб рядового і начальницького складу служби
цивільного захисту;
– запровадити застосування механізмів співробітництва територіальних
громад у питанні забезпечення пожежної безпеки територіальних
громад;
– врегулювати питання виплати винагороди членам пожежно-рятувальних
підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони;
– дозволити пожежно-рятувальним підрозділам місцевої та добровільної
пожежної охорони надавати на договірних засадах платні послуги, що не
суперечать та не перешкоджають їх основній діяльності;
– передбачити соціальні гарантії для членів пожежно-рятувальних
підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони;
– передбачити окреме доручення Уряду розробити і затвердити порядок
створення і функціонування центрів безпеки на базі пожежнорятувальних 3 підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони
та примірне положення про такі центри безпеки.
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ІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
фінансову реструктуризацію» щодо вдосконалення процедури проведення
фінансової реструктуризації та в частині подовження термінів дії цього
закону» (стан: направлено на розгляд Комітету)
02.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про фінансову реструктуризацію» щодо вдосконалення процедури
проведення фінансової реструктуризації та в частині подовження термінів дії цього
закону», що ініційований Народними депутатами України Мотовиловцем А.В.,
Кравчук Є.М., Пушкаренком А.М. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Метою проекту Закону є розмежування видів грошового зобов’язання та
встановлення особливостей застосування Закону державними банками та
банками за участю держави в питанні реструктуризації заборгованості відповідно
до класів.
Зокрема, пропонується внести до Закону України «Про фінансову
реструктуризацію» такі поняття як:
«Грошові зобов’язання класу А, класу Б, класу В, класу Г», визначаючи
кожний клас за окремими критеріями (рівень загального знецінення боргу, розмір
прострочення грошового зобов’язання, наявність та умови попередньої
реструктуризації).
Головним критерієм є рівень загального знецінення боргу і дається йому
визначення: «загальне знецінення боргу» – сума сформованих резервів під
очікувані кредитні збитки (які, зокрема, мають враховувати зміну фінансового
стану боржників та наступні втрати майна боржників та майнових поручителів:
знищене; зазнало пошкоджень; вибуло з-під ефективного контролю боржника або
майнових поручителів, що відбулися внаслідок тимчасової окупації території
України та/чи проведення на території України бойових дій в тому числі в
результаті військової агресії російської федерації проти України; знаходяться на
тимчасово окупованих територіях України – АР Крим, міста Севастополь, окремих
регіонах Донецької та Луганської областей), дисконтів (первісне знецінення
фінансового активу POCI, дисконт від модифікації, неамортизована
премія/дисконт за кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через
прибутки/збитки, переоцінка за кредитами, які обліковуються за справедливою
вартістю через прибутки/збитки) та корегування процентного доходу.
Також, вводиться визначення понять «валової вартості», «чистої вартості»,
«електронний аукціон».
Закон доповнюється ст. 8.1 "Особливості застосування закону державними
банками та банками за участю держави", в якій врегульований порядок
проведення банками реструктуризації заборгованості відповідно до класів.
Так, даною статтею встановлюється, що реструктуризація грошового
зобов’язання класів А та Б шляхом проведення процедури фінансової
реструктуризації державними банками, банками за участю держави не
здійснюється. В термін не пізніше 31.12.2023 року банки мають здійснити продаж
боргу/відступлення права вимоги за грошовим зобов’язанням класу А і Б та прав
за відповідними договорами забезпечення на електронному аукціоні.
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При цьому, дозволена реструктуризація грошового зобов'язання класів В
та Г шляхом проведення процедури фінансової реструктуризації державними
банками, банками за участю держави. Визначено, що для отримання згоди від
державного банку на реструктуризацію боржник має до 31.12.2022 року звернутися
з заявою до відповідного банку.
Продовжується дія Закону до 01.01.2030 року, наразі Закон діє до
19.10.2022 року. Також, продовжуються строки вказані в Законі на строк дії
воєнного, надзвичайного стану.
Надається можливість боржникам повторно звернутись до кредиторів із
заявою про реструктуризацію.
Встановлюється місячний мораторій для державних банків, банків за
участю держави на продаж боргу/відступлення права вимоги за грошовим
зобов’язанням класу В та/або Г та прав за відповідними договорами забезпечення
на електронному аукціоні з підстави перебування боржника у процедурі
банкрутства та у випадку звернення такого боржника до банку у вказаний в цьому
пункті строк за наданням згоди на реструктуризацію – здійснити реструктуризацію
зобов’язання боржника класу В та/або Г відповідно до процедур, визначених
статтею 8-1 Закону України «Про фінансову реструктуризацію».
До державних банків, банків за участю держави не будуть застосовуватись
заходи впливу за порушення будь-яких нормативів, які виникли внаслідок
проведення фінансової реструктуризації згідно із процедурами, передбаченими
цим Законом.
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ІV. Проект Закону України «Про колективні угоди та договори» (стан:
направлено на розгляд Комітету)
02.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про колективні угоди та договори», ініційований Кабінетом Міністрів
України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Метою прийняття акту є підвищення ролі колективно-договірного
регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і
роботодавців, налагодження співпраці сторін соціального діалогу.
Законопроектом пропонується:
– уточнити сферу дії колективних угод і договорів;
– визначити порядок застосування роботодавцем умов колективних угод у
разі обов’язковості врахування положень кількох угод;
– розширити суб’єктний склад сторін колективних переговорів на
галузевому рівні з урахуванням пріоритетного права участі репрезентативних
суб’єктів;
– встановити взаємозв’язок між нормами колективних угод галузевого і
територіального рівня, передбачивши можливість укладення територіальних угод
в окремій галузі;
– врегулювати питання утворення спільного представницького органу
сторони на будь-якому рівні діалогу;
– передбачити можливість призупинення та зупинення дії окремих
положень колективних угод і договорів, можливість приєднання до сторін угод і
договорів нових суб'єктів;
– надати можливість залучати громадські об’єднання до участі в
консультаціях, обміну інформацією, якщо їх мета (цілі) та напрями статутної
діяльності відповідають суті питання, що розглядається.
Крім того пропонується внести зміни до законодавчих актів з метою
приведення їх норм у відповідність до його положень, осучаснення термінології,
врегулювання окремих питань, що стосуються взаємовідносин між профспілками і
роботодавцями.
З метою забезпечення можливості практичної реалізації положення
частини першої статті 32 проекту акта одночасно окремим законопроектом
пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
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V. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (стан:
направлено на розгляд Комітету)
03.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від
cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи
пошкоджене нерухоме майно», ініційований Народними депутатами України
Шуляк О.О., Неклюдовим В.М., Пушкаренком А.М. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Метою законопроекту є забезпечення справедливого підходу до визначення
періоду, з якого має припинятися нарахування та сплата податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, що було знищено чи пошкоджено в
результаті збройної агресії Російської Федерації, а також незалежно від включення
відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та
територій тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації,
оскільки руйнувань внаслідок ракетних обстрілів зазнають об’єкти по всій території
України.
Законопроектом пропонується внесення змін до Податкового кодексу
України щодо встановлення особливості нарахування та сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2022 рік та за наступні
податкові звітні періоди, включаючи рік, в якому сплине трирічний строк з дати
припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України
від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,
затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України
«Про введення воєнного стану в Україні», за об’єкти житлової та нежитлової
нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії
Російської Федерації, незалежно від включення відповідної території до Переліку
територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та територій, тимчасово окупованих
збройними формуваннями Російської Федерації.
Зокрема, у Податковому кодексі України буде закріплено норму про не
нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта, що
підтверджується актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади
(наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого
самоврядування.
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VІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
заборони використання джерел інформації держави-агресора або державиокупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності»
(стан: направлено на розгляд Комітету)
04.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони
використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в
освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності», ініційований
Народними депутатами України Совсун І.Р., Грищуком Р.П., Піпа Н.Р. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Пропонується внести зміни до Закону України «Про освіту» і:
- закріпити загальний принцип захисту освітньо-інформаційного простору
України від впливу російського імперіалізму і «русского міра»;
- зазначити, що складові освітньої програми не можуть містити посилання
на джерела інформації, створені на території, державною мовою, громадян(к)ами
та юридичними особами держави-агресорки чи окупантки.
При цьому пропонується передбачити винятки для цих положень, а саме
для:
- освітніх програм з навчанням мовою національної меншини;
- використання для ілюстрування, пояснення та критичного аналізу явищ,
що відбуваються в державі-агресорці чи окупантці;
- освітніх програм, зміст яких охоплює вивчення держави-агресорки чи
окупантки за умови критичного аналізу цих джерел.
Аналогічні положення пропонується закріпити і у Законі України «Про
наукову і науково-технічну діяльність», зазначивши тут також як виняток
дисципліни, створені для вивчення мови корінного народу, національної меншини
та закріпивши положення про те, що держава сприяє виданню та поширенню
джерел інформації у сфері наукової та науковотехнічної діяльності державною
мовою.
Пропонується встановити перехідний період 5 років для перегляду і зміни
відповідних освітніх програм тощо.
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РОЗДІЛ ІІ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І. Розпорядження «Про проведення обов’язкової евакуації населення
Донецької області» (стан: прийнято)
02.08.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Розпорядження
№679-р «Про проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Провести обов’язкову евакуацію населення Донецької області у безпечні
райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської,
Кіровоградської,
Львівської,
Полтавської,
Рівненської,
Тернопільської,
Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.
Головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних
військових адміністрацій) разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку
громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ,
Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за
участю Служби безпеки, акціонерного товариства “Укрзалізниця” організувати та
провести обов’язкову евакуацію відповідно до Порядку проведення евакуації у разі
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року №841 (Офіційний вісник
України, 2013 р., №92, ст. 3386).
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ІІ. Розпорядження «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2022 р. №532 та від 24 червня 2022 р. №531» (стан:
прийнято)
02.08.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Розпорядження
№677-р «Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21
червня 2022 р. №532 та від 24 червня 2022 р. №531».
Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:
Встановлено, що загальний обсяг державної допомоги, спрямованої на
розвиток бізнесу, створення нових робочих місць та підприємств, підтримку
сільськогосподарських товаровиробників в умовах воєнного стану, становить до
16 000 млн. гривень.
Виділення коштів для надання зазначеної державної допомоги здійснюється
відповідно до Тимчасового порядку виділення та використання коштів з резервного
фонду бюджету в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.03.2022 року №175 (Офіційний вісник України, 2022 р.,
№25, ст. 1260), на підставі пропозицій Міністерства економіки, внесених відповідно
до прийнятих в установленому законодавством порядку рішень про надання
мікрогрантів/грантів.
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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: прийнято)
03.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №514 «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 акту

Ціль прийняття проекту
регуляторного акту

Строк
підготовки
проекту
регуляторного
акту

Відповідальний
структурний
підрозділ
органу
виконавчої
влади, що
розроблятиме
регуляторний
акт

Проекти постанов Кабінету Міністрів України
15.

«Про затвердження
Положення про
державну реєстрацію
ветеринарних лікарських
засобів»

Визначення чіткої процедури
здійснення державної
реєстрації ветеринарних
лікарських засобів, а також
забезпечення імплементації
вимог законодавства
Європейського Союзу до
законодавства України.

15.

«Про
затвердження
Положення про
державну
реєстрацію
ветеринарних
лікарських
засобів»
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ІІ. Наказ «Про утворення Робочої групи з перевірки проектів висадки
насаджень» (стан: прийнято)
26.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №495 «Про утворення Робочої групи з перевірки проектів
висадки насаджень».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Утворено та затверджено склад Робочої групи з перевірки проектів висадки
насаджень, а саме:
Кравченко Андрій
Михайлович

–

Шарига Ольга
Олександрівна

–

заступник директора Департаменту-начальник
управління землеробства та рослинництва
Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики,
голова Робочої групи
головний спеціаліст сектору садівництва та
хмелярства управління землеробства та
рослинництва Департаменту аграрного розвитку
Мінагрополітики, секретар Робочої групи

Члени Робочої групи:
Костенко Віктор
Миколайович

– старший науковий співробітник відділу наукових
розробок техніки для садівництва ІС НААН (за згодою)

Косянчук Тетяна
Вікторівна

–

головний спеціаліст сектору садівництва та
хмелярства управління землеробства та
рослинництва Департаменту аграрного розвитку
Мінагрополітики

Пономаренко Андрій
Васильович

–

начальник відділу виноградарства та хмелярства
управління землеробства та рослинництва
Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики
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ІІІ. Наказ «Про утворення Робочої групи з перевірки проектів модульної
теплиці» (стан: прийнято)
26.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №496 «Про утворення Робочої групи з перевірки проектів
модульної теплиці».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Утворено та затверджено склад Робочої групи з перевірки проектів
модульної теплиці, а саме:
Кравченко Андрій
Михайлович

–

Шарига Ольга
Олександрівна

–

заступник директора Департаменту-начальник
управління землеробства та рослинництва
Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики,
голова Робочої групи
головний спеціаліст сектору садівництва та
хмелярства управління землеробства та
рослинництва Департаменту аграрного розвитку
Мінагрополітики, секретар Робочої групи

Члени Робочої групи:
Гвоздь Сергій Васильович

–

завідувач сектору овочівництва та картоплярства
управління землеробства та рослинництва
Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики

Дідик Олена Михайлівна

–

головний спеціаліст сектору овочівництва та
картоплярства управління землеробства та
рослинництва Департаменту аграрного розвитку
Мінагрополітики

Євсеська Ірина
Миколаївна

–

завідувач сектору розсадництва управління
насінництва та охорони прав на сорти рослин
Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики

Мостов’як Іван Іванович

–

перший проректор Уманського національного
університету садівництва (за згодою)

Руденська Лілія
Леонідівна

–

Головний спеціаліст сектору з питань меліорації та
зрощення Управління регулювання аграрних ресурсів
Мінагрополітики
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ІV. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан:
прийнято)
26.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №493 «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:
№

Назва
ботанічного
таксона

1

Ліщина
велика
(фундук)

2

Назва сорту

Номер
заявки

Дата
подання
заявки

Заявник
Філоненко
Олексій
Леонідович;
Стець Михайло
Іванович;
Зеленько
Олексій
Анатолійович
Носівська
селекційнодослідна
станція
Миронівського
інституту
пшениці
імені В.М.
Ремесла
Національної
академії
аграрних наук
України

Вхідний
Мінагрополітики

24.06.2022
№ 11192/11

Хустська Бомба

22286001

24.06.2022

Тритикале
(озиме)

Костюша
Носівський

22022003

08.07.2022

3

Капуста
білоголова

Фрея

22096005

06.07.2022

ЕЙША СІД КО.
ЛТД.

06.07.2022
№ 12250/09

4

Помідор
їстівний

Бандерас

22115014

06.07.2022

ЕЙША СІД КО.
ЛТД.

06.07.2022
№ 12308/09

5

Капуста
пекінська

Нанна

22135003

06.07.2022

ЕЙША СІД КО.
ЛТД.

06.07.2022
№ 12308/09

6

Капуста
пекінська

Бріджит

22135004

06.07.2022

ЕЙША СІД КО.
ЛТД.

06.07.2022
№ 12308/09

7

Помідор
їстівний

06.07.2022

Гебродерс
Бейкер
Заадтельт ен
Заадхандел БВ

06.07.2022
№ 12307/09

Ріко

22115015

08.07.2022
№ 12553/09
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№

Назва
ботанічного
таксона

Назва сорту

Номер
заявки

Дата
подання
заявки

8

Баклажан

Мідас

22093004

06.07.2022

9

Морква

Юнга

22109006

06.07.2022

10

Кавун
звичайний

Шархан

22146007

06.07.2022

11

Пшениця
м’яка (озима)

Білоцерківчанка

22012040

07.07.2022

Заявник
Гебродерс
Бейкер
Заадтельт ен
Заадхандел БВ
Гебродерс
Бейкер
Заадтельт ен
Заадхандел БВ
Гебродерс
Бейкер
Заадтельт ен
Заадхандел БВ
Білоцерківська
дослідноселекційна
станція
Інституту
біоенергетични
х культур і
цукрових
буряків
Національної
академії
аграрних наук
України;
БурденюкТарасевич
Лариса
Антонівна

Вхідний
Мінагрополітики
06.07.2022
№ 12307/09

06.07.2022
№ 12307/09

06.07.2022
№ 12307/09

07.07.2022
№ 12416/09
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V. Наказ «Про внесення зміни до Переліку продовольчої продукції і
пакувальних товарів для їх фасування для здійснення публічних закупівель
з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах
воєнного стану» (стан: прийнято)
29.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №498 «Про внесення зміни до Переліку продовольчої
продукції і пакувальних товарів для їх фасування для здійснення публічних
закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в
умовах воєнного стану».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Внесено зміни до Переліку продовольчої продукції і пакувальних товарів для
їх фасування для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення
нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 15.04.2022 року №227, замінивши позицію
17. Пшениця

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин

такою позицією:
17. Пшениця

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин
52.10 Складське господарство
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VІ. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято)
29.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України прийнято №505 «Про виникнення майнового права
інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні».
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

Редька олійна

21218003

Агроном

Редька чорна

21652001

Стінгер

Салат посівний
листковий

21120004

Афіліон

8.

Шпинат
городній

21130004

Сероу

9.

Шпинат
городній

21130005

Білбі

10.

П.Х.
ПЕТЕРСЕН
Заатцухт
Лундсгаард
ГмбХ
П.Х.
ПЕТЕРСЕН
Заатцухт
Лундсгаард
ГмбХ
Рійк Цваан
Заадтеелт ен
Заадхандел
Б.В.
Рійк Цваан
Заадтеелт ен
Заадхандел
Б.В.
Рійк Цваан
Заадтеелт ен
Заадхандел
Б.В.

6.

7.

Номер та
дата
експертного
висновку
1219-22/р від
25.07.2022

Рекомендована
зона

1216-22/р від
25.07.2022

СЛП

1221-22/р від
25.07.2022

Зг

1223-22/р від
25.07.2022

Зг

1224-22/р від
25.07.2022

Зг

СЛП
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VІІ. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято)
29.07.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України прийнято №504 «Про виникнення майнового права
інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні».
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

1

Салат посівний
листковий

21120004

Афіліон

Рійк Цваан
Заадтеелт ен
Заадхандел Б.В.

Номер та дата
експертного
висновку
1222-22/п від
25.07.2022

20

VІІІ. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято)
02.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України прийнято №512 «Про виникнення майнового права
інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні».
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

1

Троянда

22339001

СКХ10834

2

Троянда

22339002

СКХ86137

3

Троянда

22339004

СКХ09927

Піт Схрьорс Холдінг
Б.В.
Піт Схрьорс Холдінг
Б.В.
Піт Схрьорс Холдінг
Б.В.

Номер та дата
експертного
висновку
1227-22/п від
26.07.2022
1229-22/п від
26.07.2022
1231-22/п від
26.07.2022
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ІХ. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято)
02.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України прийнято №513 «Про виникнення майнового права
інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні».
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

1.

Назва
ботанічного
таксона
Персико –
мигдалевий
гібрид

Номер
заявки

Назва
сорту

Заявник

21525001

ГФ 677

Троянда

22339001

СКХ10834

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Бахмутський
розсадник»
Піт Схрьорс
Холдінг Б.В.

Троянда

22339002

СКХ86137

Троянда

22339004

СКХ09927

2.

3.

4.

Номер та дата
експертного
висновку
1232-22/р від
26.07.2022

СЛ

1226-22/р від
26.07.2022

Зг

Піт Схрьорс
Холдінг Б.В.

1228-22/р від
26.07.2022

Зг

Піт Схрьорс
Холдінг Б.В.

1230-22/р від
26.07.2022

Зг
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Х. Наказ «Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з
підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік» (стан: прийнято)
03.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України прийнято №514 «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
15.

«Про
затвердження
Положення
про
державну
реєстрацію
ветеринарних
лікарських
засобів»

Визначення
чіткої
процедури
здійснення
державної
реєстрації
ветеринарних
лікарських
засобів,
а
також
забезпечення
імплементації
вимог
законодавства
Європейського Союзу до
законодавства України.

жовтень

Департамент
державної політики у
сфері санітарних та
фітосанітарних
заходів
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ХІ. Наказ «Про припинення чинності майнового права інтелектуальної
власності на поширення сортів рослин та майнових прав інтелектуальної
власності на сорти рослин» (стан: прийнято)
04.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України прийнято №519 «Про припинення чинності майнового
права інтелектуальної власності на поширення сортів рослин та майнових прав
інтелектуальної власності на сорти рослин».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Внесено відомості до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні, про припинення чинності майнового права інтелектуальної
власності на поширення сортів рослин, а саме:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Ботанічний таксон
Кукурудза звичайна –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент

Номер
заявки

Назва сорту

Рік
реєстраці
ї

14909097

ЛІХ2218

2017

09017197

ТРС2344

2010

09017255

ТРО2288

2010

11017007

ТРІ2082

2013

11017037

ТРО2662

2014

11017038

ТФС2448

2014

11017045

ТРХ3170

2014

12017121

ТРС3276

2014

13939030

ТФІ2937

2017

14939034

ТРХ3909Р

2017

17939047

ТРІ4387Р

2019

17939049

ТРІ3751Р

2020

17939050

ТФІ4494А

2019

18939036

ТРІ4757Р

2020

19939052

ТРІ4761Р

2021

Підстава

клопотання від 18.07.2022
№18/07/02
товариства з обмеженою
відповідальністю «Мас Сідс
Україна», яке діє на підставі
довіреності компанії «Маїсадур
Семанс»

клопотання від 18.07.2022
№18/07/02
товариства з обмеженою
відповідальністю «Мас Сідс
Україна», яке діє на підставі
довіреності компанії «Маїсадур
Семанс»

клопотання від 18.07.2022
№18/07/02
товариства з обмеженою
відповідальністю «Мас Сідс
Україна», яке діє на підставі
довіреності компанії «МАС СІДС»
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Внесено відомості до Реєстру патентів на сорти рослин про припинення
чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Ботанічний таксон
Кукурудза звичайна –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент
Соняшник однорічний –
батьківський компонент

Соняшник однорічний –
батьківський компонент

Номер
заявки

Назва
сорту

Рік
реєстрації

14909097

ЛІХ2218

2017

09017197

ТРС2344

2010

09017255

ТРО2288

2010

11017007

ТРІ2082

2013

11017037

ТРО2662

2014

11017038

ТФС2448

2015

11017045

ТРХ3170

2014

12017121

ТРС3276

2015

13939030

ТФІ2937

2017

14939034

ТРХ3909Р

2017

17939047

ТРІ4387Р

2020

17939049

ТРІ3751Р

2021

17939050

ТФІ4494А

2020

18939036

ТРІ4757Р

2021

19939052

ТРІ4761Р

2021

Підстава

клопотання від 18.07.2022 №
18/07/02
товариства з обмеженою
відповідальністю
«Мас Сідс Україна», яке діє
на підставі довіреності
компанії «Маїсадур Семанс»

клопотання від 18.07.2022 №
18/07/02
товариства з обмеженою
відповідальністю
«Мас Сідс Україна», яке діє
на підставі довіреності
компанії «Маїсадур Семанс»

клопотання від 18.07.2022 №
18/07/02
товариства з обмеженою
відповідальністю
«Мас Сідс Україна», яке діє
на підставі довіреності
компанії «МАС СІДС»
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ХІІ. Наказ «Про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної
власності на сорти рослин» (стан: прийнято)
04.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України прийнято №518 «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, а саме:

№

1

2

3

Назва
ботанічного
таксона
Гейхера

Гейхера

Гейхера

Дата
виникнення
підстави щодо
державної
реєстрації

Номер
заявки

Назва сорту

Володілець майнових прав
інтелектуальної власності на
сорт рослин

21581001

Оксамитовий
Шик

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

21581002

Надвечір’я

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

21581003

Дівочі
Примхи

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

Національний ботанічний
сад ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

4

Гейхера

21581004

Золото
Полуботка

5

Горошок
волохатий

21091001

Белла

П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт
Лундсгаард ГмбХ

28.07.2022

6

Перець
однорічний
(солодкий)

22113002

Віталіка

Рійк Цваан Заадтеелт
ен Заадхандел Б.В.

26.07.2022

7

Перець
однорічний
(солодкий)

22113003

Балканіка

Рійк Цваан Заадтеелт
ен Заадхандел Б.В.

26.07.2022

8

Хризантема
садова

Чарівний Сон

Національний ботанічний
сад ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

07.07.2022

9

Хризантема
садова

Загадка Осені

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

07.07.2022

16416001

16416002
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№

Назва
ботанічного
таксона

Номер
заявки

Назва сорту

Володілець майнових прав
інтелектуальної власності на
сорт рослин

16416003

Осіння
Мелодія

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10

Хризантема
садова

11

Хризантема
садова

16416004

Осіннє
Рандеву

12

Хризантема
садова

16416005

Таємниця
Амазонки

13

Хризантема
садова

14

Хризантема
садова

15

Хризантема
садова

16

Хризантема
садова

17

Хризантема
садова

18

Яблуня
домашня

19

Яблуня
домашня

20

Яблуня
домашня

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України
Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

Дата
виникнення
підстави щодо
державної
реєстрації
07.07.2022

07.07.2022

07.07.2022

Сніжинка

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

07.07.2022

Степівчанка

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

07.07.2022

Полонина

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

07.07.2022

Сутінки

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

07.07.2022

20416005

Україночка

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

07.07.2022

20263013

Дарунок
Валерії

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

20263014

Зимова
Вітамінка

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

Каміла

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

20416001

20416002

20416003

20416004

20263015
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№

Назва
ботанічного
таксона

21

Яблуня
домашня

22

Яблуня
домашня

23

Яблуня
домашня

24

Яблуня
домашня

25

Яблуня
домашня

26

Яблуня
домашня

27

Яблуня
домашня

28

Яблуня
домашня

Назва сорту

Володілець майнових прав
інтелектуальної власності на
сорт рослин

Дата
виникнення
підстави щодо
державної
реєстрації

Ассоль

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

Вінтер Голд

Національний ботанічний
сад
ім. М. М.
Гришка Національної
академії наук України

10.02.2022

Подолянка

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

Лідія

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

Теофілія

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

Лакомка

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

21263008

Фіона

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

21263009

Ренет
Кузнецова

Національний ботанічний
сад
ім. М. М. Гришка
Національної академії наук
України

10.02.2022

Номер
заявки

20263016

20263017

21263004

21263005

21263006

21263007
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