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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
І. Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
(стан: рекомендовано прийняти за основу) 
 

11.08.2022 року профільний Комітет ВРУ з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 
своєму засіданні рекомендував прийняти за основу Проект Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», . 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом передбачено: 
- розмежування посад та правових статусів посадових осіб місцевого 

самоврядування на службовців місцевого самоврядування та виборних 
посадових осіб; 

- закріплення принципу політичної неупередженості службовців місцевого 
самоврядування із збереженням за ними конституційного права обиратися 
та гарантій, передбачених виборчим законодавством; 

- створення інституту керівника служби в органі місцевого самоврядування; 
- формування окремого структурного підрозділу або визначення однієї 

уповноваженої посадової особи з питань персоналу; 
- можливості переведення службовця місцевого самоврядування на 

державну службу без обов’язкового оголошення конкурсу; 
- забезпечення прозорого відбору і призначення на посади з огляду на 

персональні досягнення і здобутки; 
- професійного навчання службовців місцевого самоврядування протягом 

проходження служби шляхом підвищення кваліфікації, стажування, 
самоосвіти; 

- оцінювання результатів службової діяльності відповідно до поставлених 
завдань; 

- нової системи оплати праці в органах місцевого самоврядування. 
  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73563
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для 
статусу депутатів місцевих рад» (стан: перебуває на розгляді Комітету разом з 
альтернативними законопроектами) 
 

На розгляді Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування перебуває низка 
законопроектів, спрямованих на визначення правових наслідків ухвалення судом 
рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.  

Наразі, йдеться про Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної 
партії для статусу депутатів місцевих рад», зареєстрований за №7476, 
ініційований Кабінетом Міністрів України та альтернативних до нього Проектів 
закону. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Пропонується встановити, що: 
- однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата 

місцевої ради є набрання законної сили рішенням суду про заборону 
діяльності політичної партії, від місцевої організації якої висувалася та 
була обрана відповідна особа депутатом місцевої ради, а також 
входження депутата місцевої ради до депутатської фракції місцевої 
організації політичної партії, діяльність якої заборонено за рішенням 
суду, що набрало законної сили; 

- повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, 
обласної ради достроково припиняються у разі дострокового 
припинення повноважень більше ніж половини депутатів від загального 
складу ради з підстави набрання законної сили рішенням суду про 
заборону політичної партії; 

- у разі дострокового припинення повноважень більше ніж половини 
депутатів від загального складу ради у зв’язку із набранням законної 
сили рішенням суду про заборону політичної партії, до проведення 
першої сесії новообраної ради у відповідних районах, областях, на 
територіях територіальних громад, де введено воєнний стан або режим 
у районі проведення антитерористичної операції, утворюються військові 
або військово-цивільні адміністрації у порядку, встановленому 
відповідними законами. 

На розгляд парламенту Народними депутатами України також подано 3 
альтернативні законопроекти: 

1. проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону 
політичної партії для статусу депутатів місцевих рад» (№7476-1), 

2. проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визначення правових наслідків ухвалення судом рішення 
про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад» 
(№7476-2) 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39839
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3. проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо правових наслідків заборони політичної партії за рішення 
суду для депутатів місцевих рад» (№7476-3). 

Альтернативними законопроектами додатково, з метою комплексного 
врегулювання питань, пов’язаних з ухваленням судом рішення про заборону 
політичної партії для статусу депутатів місцевих рад та усунення прогалин в 
законодавстві, передбачається внесення змін до Виборчого кодексу України.  
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ІІІ. Проект Закону України «Про здійснення комплексної реконструкції 
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (стан: перебуває на 
розгляді Комітету) 
 

11.08.2022 року профільний Комітет ВРУ з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 
своєму засіданні розглядав Проект Закону України «Про здійснення комплексної 
реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», ініційований 
Кабінетом Міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Метою прийняття акту є удосконалення механізму здійснення комплексної 

реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. 
Проблема реконструкції кварталів застарілого житлового фонду та її 

соціальних аспектів наявна в багатьох регіонах України. 
Квартал застарілого житлового фонду – це територія щільної забудови, в 

межах якої здійснюється заміна, реконструкція застарілого житлового фонду та 
такого, що прирівнюється до застарілого. В Україні є велика кількість об’єктів 
житлового фонду, граничний строк експлуатації яких закінчився або збігає. 

Продовження експлуатації цих будинків несе в собі не тільки некомфортне 
існування мешканців таких об’єктів, а й пряму загрозу для їх життєвого 
середовища. Саме такі квартали (мікрорайони) є об’єктом реконструкції і 
інвестування. 

Таким чином, виникла необхідність удосконалення суспільних відносин, 
пов’язаних із реконструкцією кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 
фонду. 

Законопроектом передбачається прийняти Закон України «Про здійснення 
комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», 
а Закон України від 22 грудня 2006 року №525-V «Про комплексну реконструкцію 
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» визнати таким, що втратив 
чинність. Також передбачається внести зміни до Закону України «Про відчуження 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності» та Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 
«Про державне мито». 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73497
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ІV. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення 
нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки» 
(стан: рекомендовано прийняти за основу та в цілому) 
 

11.08.2022 року профільний Комітет ВРУ з питань аграрної та земельної 
політики на своєму засіданні рекомендував прийняти за основу і в цілому Проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних 
дій при набутті прав на земельні ділянки», ініційований народними депутатами 
України Фріс І.П., Гайду О.В., Нагаєвським А.С. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Метою законопроекту є вдосконалення окремих питань, пов’язаних із 

набуттям права власності на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення, з огляду на практику застосування Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 
сільськогосподарського призначення» та Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 
дерегуляції у сфері земельних відносин». 

Законопроектом пропонується: 
- встановити правило, за яким перевірка відповідності набувача 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, 
визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, не здійснюється 
при набутті у власність земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення: для ведення садівництва площею, що не перевищує 0,25 
га, та для ведення особистого селянського господарства площею до 2 
га, розташованих в межах населених пунктів. При укладенні правочину 
щодо переходу права власності на такі земельні ділянки їх набувач 
перед вчиненням правочину про перехід права власності заявляє про 
дотримання вимог, визначених цією статтею, шляхом подання заяви 
нотаріусу, що посвідчує відповідний правочин;  

- встановити, що площа земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, що належать на праві спільної сумісної власності 
подружжю, враховується до загальної площі земельних ділянок лише 
того з подружжя (колишнього подружжя), за ким зареєстровано право 
власності;  

- надати можливість передачі переважного права купівлі земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення лише на певний строк, а не 
безстроково, як має місце зараз;  

- встановити, що у разі продажу земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення з порушенням переважного права 
її купівлі, суб’єктом якого є юридична особа, і така юридична особа 
передала переважне право громадянину України (у тому числі після 
зазначеного продажу земельної ділянки), громадянин, якому передане 
переважне право, має право пред’явити до суду позов про переведення 
на нього прав та обов’язків покупця в порядку, визначеному частиною 
четвертою статті 130-1 Земельного Кодексу України;  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39948
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- розширити перелік осіб, яким заборонено набувати у власність земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення, включивши до нього 
учасників (акціонерів, членів) або кінцевих бенефіціарних власників 
юридичних осіб, до яких застосовано санкції;  

- встановити, що перехід до довірчого власника земельної ділянки прав 
та обов’язків власника земельної ділянки за договорами оренди, 
емфітевзису, суперфіцію, договорами про встановлення земельного 
сервітуту здійснюється лише тоді, коли у зв’язку із встановленням 
довірчої власності право власності на цю земельну ділянку 
припиняється; 

- поширити норму про можливість викупу за нормативною грошовою 
оцінкою земельних ділянок державної, комунальної власності особами, 
які протягом 3 років вирощують на них сади та ягідники, на випадки, коли 
відповідні насадження будуть висаджені до 2035 року;  

- уточнити положення щодо механізму реалізації застави права оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення та права 
користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис), права користування чужою земельною ділянкою 
для забудови (суперфіцій);  

- закріпити право передавати в оренду гідроспоруди орендарю земельної 
ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, 
гідротехнічні споруди, які можуть бути передані в оренду відповідно до 
Законів України «Про морські порти», «Про внутрішній водний 
транспорт», усунувши колізію між положеннями Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна», Водного кодексу України 
та Закону України «Про оренду землі»;  

- надати дозвіл на проведення комунальними землевпорядними 
підприємствам землевпорядних робіт на землях комунальної власності 
при розробленні проектів землеустрою щодо встановлення меж 
територій територіальних громад, проектів землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, 
проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, 
лісогосподарського призначення, земель водного фонду та 
водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх 
режимоутворюючих об’єктів, технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель. 
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V. Проект Закону України «Про інноваційні парки» (стан: направлено на розгляд 
Комітету) 
 

11.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 
України «Про інноваційні парки», ініційований Кабінетом Міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Метою законопроекту є визначення правових та організаційних засад 

створення і функціонування інноваційних парків на території України з метою 
забезпечення розвитку економіки України інноваційним шляхом. 

Проектом Закону пропонується: 
- вдосконалити законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності та 

систематизувати різні види парків в один на прикладі найкращих 
міжнародних практик; 

- визначити чіткий механізм щодо державної політики у сфері розвитку 
інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності шляхом 
надання державної підтримки інноваційним паркам; 

- створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності 
інноваційних парків; 

- сприяти розвитку сучасної інноваційної інфраструктури; 
- сприяти розвитку інноваційного потенціалу держави та підвищення 

конкурентоспроможності економіки. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40226
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VІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України" щодо особливостей діяльності на тимчасово 
окупованій території України» (стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

08.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо 
особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України», ініційований 
Кабінетом Міністрів України. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом пропонується внести зміни до «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 
уточнивши частину четверту статті 9 та доповнивши новими статтями 9-1 та 9-2, 
якими: 

1. Визначити перелік видів діяльності та заходів, які можливо здійснювати 
на тимчасово окупованих територіях, якщо при цьому не вчиняється пособництво 
державі-агресору. 

2. Наділити Кабінет Міністрів України, Національний банк України та 
незалежні регулятори повноваженнями визначати особливості та встановлювати 
обмеження здійснення суб’єктами господарювання визначеного переліку видів 
діяльності та заходів. 

Це дозволить у разі змін ситуації оперативно реагувати на них та 
обмежувати ті чи інші види діяльності чи заходи. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40204
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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на 
евакуацію культурних цінностей» (стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

12.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2022 рік" щодо збільшення видатків на евакуацію культурних цінностей», 
ініційований Народними депутатами України Геращенко І.В., Іоновою М.М., 
Климпуш-Цинцадзе І.О. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом передбачається зменшення видатків за бюджетною 

програмою 3901080 "Забезпечення інформаційного суверенітету України, 
розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, та фінансова підтримка 
системи державного іномовлення" на суму 55 787,5 тис. грн. із відповідним їх 
спрямуванням на потреби фінансування евакуації культурних цінностей шляхом 
збільшення видатків за бюджетною програмою 3801170 "Загальнодержавні 
заходи у сферах культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, 
міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин".  

Зазначені видатки мають бути спрямовані на вивезення культурних 
цінностей, що містяться в державних музеях, які перебувають чи можуть 
перебувати в зоні бойових дій, на територію, підконтрольну Урядові України.  
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40230
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VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу 
України та інших законів України щодо підвищення ефективності 
використання державних земель сільськогосподарського призначення» 
(стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

10.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 
України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів 
України щодо підвищення ефективності використання державних земель 
сільськогосподарського призначення», ініційований Народними депутатами 
України Гунько А.Г., Чорноморовим А.О., Галушком М.Л. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Законопроект є альтернативним до урядового проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 
ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного 
сектору економіки» (реєстр. №7588 від 25.07.2022 року). 

Завдання законопроекту полягають у розширенні площ 
сільськогосподарських угідь, залучених для легального сільськогосподарського 
використання та вирощення сільськогосподарської продукції, у виведенні із 
тіньового обробітку значних масивів орних земель, у суттєвому збільшенні 
бюджетних надходжень від користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення державної власності. 

Проектом закону вносяться зміни до Земельного кодексу України, законів 
України «Про оренду землі», «Про особливості правового режиму діяльності 
Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та 
статусу їх майнового комплексу», «Про освіту», «Про управління об’єктами 
державної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 

Основними положенням проекту закону пропонується:  
1) визнати забезпечення ефективного використання земель 

сільськогосподарського призначення державної власності одним із принципів 
земельного законодавства;  

2) передавати в оренду для сільськогосподарського використання на 
конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у 
постійному користуванні державних підприємств, установ, організацій, закладів 
освіти та тимчасово не використовуються ними у сільськогосподарській науково-
дослідній та навчальній діяльності.  

Зокрема, підлягатимуть передачі в оренду:  
- земельні ділянки, які протягом не менше 1095 календарних днів до дня 

набрання чинності даним законом є предметом укладених зазначеними 
постійними землекористувачами господарських договорів про спільну 
діяльність, про спільний обробіток земель, про інвестиційну діяльність, 
про організацію проведення сільськогосподарських робіт, договорів 
підряду, поставки та інших договорів з метою одержання прибутку;  

- земельні ділянки, які тимчасово не використовуються для проведення 
досліджень у зв’язку з необхідністю додержання вимог просторової 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40216
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ізоляції посівів оригінального, елітного, сертифікованого насіння та 
садивного матеріалу плодових культур і винограду.  

3) визначити порядок передачі зазначених земельних ділянок в оренду. 
Зокрема, передбачається:  

- передача земельних ділянок в оренду на підставі рішень уповноважених 
органів управління державними підприємствами, установами, 
організаціями, закладами освіти, у постійному користуванні яких 
перебувають державні сільськогосподарські землі;  

- визнання невід’ємною складовою цих рішень переліків земельних 
ділянок, які передаватимуться в оренду;  

- погодження зазначених рішень Міністерством аграрної політики та 
продовольства України;  

- виключно конкурентний порядок передачі земельних ділянок в оренду – 
земельні торги у формі аукціону, що проводяться відповідно до глави 21 
Земельного кодексу України; 

- встановлення мінімального стартового розміру річної орендної плати за 
такі ділянки на рівні 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки;  

- затвердження зазначеним міністерством типової форми договору 
оренди земельної ділянки, який укладатиметься з переможцем 
земельних торгів;  

- укладення постійними користувачами договорів оренди земельних 
ділянок за дозволом (згодою) їх уповноважених органів управління;  

- передача земельних ділянок в оренду без припинення права постійного 
користування ними та без вилучення їх у постійних користувачів, а також 
без зміни цільового призначення таких ділянок.  

4) визначити особливі умови оренди зазначених земельних ділянок: 
- строк оренди – від 7 до 10 років;  
- заборона суборенди, поновлення договору оренди, застави права 

оренди;  
- відсутність переважного права орендаря на отримання такої земельної 

ділянки у власність та на укладення договору оренди землі на новий 
строк, а також права на відшкодування витрат на поліпшення 
орендованої ділянки при розірванні договору оренди постійним 
землекористувачем;  

5) передбачити спрямування частини орендної плати постійним 
землекористувачам, їх уповноваженим органам управління для використання, 
зокрема, на проведення науково-дослідної і навчальної діяльності та розширення 
матеріально-технічної бази. 
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ІХ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо підвищення ефективності використання державних земель 
сільськогосподарського призначення» (стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

11.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо підвищення ефективності використання державних земель 
сільськогосподарського призначення», ініційований Народними депутатами 
України Гунько А.Г., Торохтієм Б.Г., Чорноморовим А.О., Галушком М.Л. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Даний проект закону вноситься у зв’язку з поданням на розгляд Верховної 

Ради України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів 
України щодо підвищення ефективності використання державних земель 
сільськогосподарського призначення», який є альтернативним до урядового 
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та 
суб'єктами державного сектору економіки» (реєстр. №7588 від 25.07.2022 року). 

Метою законопроекту є врегулювання у Податковому кодексі України 
окремих питань справляння орендної плати за земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення державної власності, які пропонується 
передавати в оренду із земель постійного користування відповідно до поданого на 
розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України та інших законів України щодо підвищення 
ефективності використання державних земель сільськогосподарського 
призначення». 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40221
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Х. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
внутрішній водний транспорт» щодо судноплавства під час введення 
воєнного або надзвичайного стану» (стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

09.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про внутрішній водний транспорт» 
щодо судноплавства під час введення воєнного або надзвичайного стану», 
ініційований Народним депутатом України Крейденком В.В. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Пропонується доповнити частину другу статті 46 Закону України «Про 

внутрішній водний транспорт» пунктами 4 та 5, у яких визначити, що 
судноплавство на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів протягом 
навігаційного періоду може бути тимчасово припинено центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного 
транспорту, з визначенням строку припинення, у разі введення в Україні або в 
окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40208
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ХІ. Проект Закону України «Про несення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо створення державного фонду розвитку рибного господарства» (стан: 
направлено на розгляд Комітету) 
 

08.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про несення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо створення державного фонду розвитку рибного 
господарства», ініційований Народними депутатами України Чорноморовим А.О., 
Грищенко Т.М., Шол М.В. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
На сьогодні, фінансування діяльності у сфері рибного господарства за 

рахунок коштів державного бюджету забезпечено державою лише на 53% від 
фінансової потреби галузі, науково-технічні розробки лише на 11%.  

Потреба у додатковому фінансуванні галузі складає близько 360 млн грн 
щорічно, що в свою чергу не сприяє належному управлінню та розвитку рибної 
галузі, відновленню водних біоресурсів та ефективному контролю за їх 
видобуванням.  

З метою вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням потреб у 
фінансуванні рибного господарства України законопроектом пропонується 
створення Фонду розвитку у складі спеціального фонду Державного бюджету 
України за рахунок надходжень коштів, від реалізації права на використання 
водних біоресурсів (в рамках затверджених лімітів і квот на вилов водних 
біоресурсів) шляхом запровадження прозорих та конкурентних торгів (аукціонів) 
через систему «Прозоро продажі».  

Одержані від аукціонів кошти будуть спрямовуватись до місцевих бюджетів, 
зараховуватимуться до бюджету АР Крим та обласних бюджетів, як плата за 
використання інших природних ресурсів, а також частина доходу отриманого від 
зростання стартової ціни на аукціоні з продажу права на спеціальне використання 
водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом 
електронних торгів буде джерелом наповнення Фонду розвитку. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40187
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Розпорядження «Про виділення коштів для надання одноразової грошової 
допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в 
антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, та особам, які стали особами 
з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час участі в зазначених операції та заходах» (стан: прийнято) 
 

09.08.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Розпорядження 
№701-р «Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги 
членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній 
операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених 
операції та заходах». 
 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 

Виділено Міністерству у справах ветеранів 17 465,33 тис. гривень для 
надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох осіб, які загинули 
(померли) під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та двадцяти трьом 
особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vydilennia-koshtiv-dlia-nadannia-odnorazovoi-hroshovoi-dopomohy-chlenam-s701-90822
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ІІ. Розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду державного 
бюджету для надання безповоротної державної допомоги суб’єктам 
господарювання у формі грантів на створення або розвиток переробних 
підприємств» (стан: прийнято) 
 

09.08.2022 року Кабінетом Міністрів України ухвалено Розпорядження 
№703-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для 
надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання у формі 
грантів на створення або розвиток переробних підприємств». 
 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 
 

Виділено в межах загального обсягу коштів, установленого абзацом другим 
пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів від 24.06.2022 року №531 “Про надання 
державної підтримки підприємствам переробної промисловості, стартапам в 
Україні та проведення експерименту з організації навчання осіб за освітніми 
програмами у сфері інформаційних технологій “Старт в ІТ”, Міністерству економіки 
44 371,174 тис. гривень за бюджетною програмою “Надання грантів для створення 
або розвитку бізнесу” для надання безповоротної державної допомоги суб’єктам 
господарювання у формі грантів на створення або розвиток переробних 
підприємств. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vydilennia-koshtiv-z-rezervnoho-fondu-derzhavnoho-biudzhetu-dlia-nadannia-bezpovorotnoi-derzhavnoi-dopomohy-703-090822
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ІІІ. Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України щодо інвестиційних проектів із значними інвестиціями» (стан: 
прийнято) 
 

09.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №881 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 
інвестиційних проектів із значними інвестиціями». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Зменшено нормативно-правовий тиск на заявників, які розробляють 
інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, а також на інвесторів. 

Йдеться про проекти із сумою фінансування від 20 млн євро і тривалістю 
реалізації до 5 років, які втілюються за підтримки так званих “інвест-нянь” та 
охоплюють сфери переробної промисловості, видобутку корисних копалин для 
подальшого збагачення, поводження з відходами, транспорту, логістики, освіти, 
охорони здоров'я тощо. 

Зокрема: 
- Спрощено підготовку техніко-економічного обґрунтування інвестиційного 

проекту. Змінюється підхід до відображення юридичного, соціального, 
організаційного аспекту реалізації проекту. Це дозволить зменшити 
навантаження на ініціаторів та пришвидшити отримання фінансування.  

- Ініціація інвестиційних проектів через інститути спільного інвестування. 
Заявниками, які готують такі інвестиційні проекти, тепер можуть бути 
інститути спільного інвестування. Така форма фінансування передбачає 
перерозподіл вкладень інвесторів спеціалізованими фондами. Цей 
формат привабливий для підприємців, адже дозволяє вигідно 
спрямувати їхні фінансові потоки. 

- Пришвидшено розгляд проектів, які фінансуються міжнародними 
фінансовими організаціями. За умови, що кредитний договір вже 
підписаний, строк оцінки інвестиційних проектів становить 45 днів. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-s881-90822
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ІV. Постанова «Про затвердження Порядку надання електронних публічних 
послуг в автоматичному режимі» (стан: прийнято) 
 

05.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №868 
«Про затвердження Порядку надання електронних публічних послуг в 
автоматичному режимі». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Затверджено Порядок, який визначає механізм надання електронних 
публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі програмними засобами 
інформаційно-комунікаційних систем, без додаткового опрацювання суб’єктами 
надання електронних публічних послуг у режимі реального часу або з відкладеною 
умовою на підставі заяв (звернень, запитів) суб’єктів звернення, поданих в 
електронній формі з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг (Портал Дія). 

Субʼєктом звернення може бути фізична особа, фізична особа — 
підприємець, юридична особа, інша особа, яка звертається за отриманням 
електронних публічних послуг в автоматичному режимі. 

Результати надання електронних публічних послуг (виписки, витяги тощо) 
за наявності надсилаються до Порталу Дія для забезпечення доступу субʼєктів 
звернення до результатів розгляду заяв (звернень, запитів). 

  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-nadannia-elektronnykh-publichnykh-posluh-v-avtomatychnomu-rezhymi-868-050822
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V. Постанова «Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації 
земель» (стан: прийнято) 
 

05.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №866 
«Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Постановою визначено, зокрема: 
- новий об’єкт інвентаризації земель – земельні ділянки, на яких розміщені 

меліоративні мережі або їх складова частина (складові частини); 
- перелік відомостей, які зазначаються на робочому та зведеному 

інвентаризаційних планах у разі, коли об’єктом інвентаризації земель є 
земельні ділянки, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складова 
частина (складові частини); 

- підставу для проведення інвентаризації земель (у разі коли об’єктом 
інвентаризації є земельні ділянки, на яких розміщені меліоративні мережі 
або їх складова частина (складові частини) – договір, укладений між 
замовником та розробником документації із землеустрою. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-provedennia-inventaryzatsii-zemel-866-050822
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VІ. Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 квітня 2022 р. №398» (стан: прийнято) 
 

05.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №867 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. 
№398». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

На період воєнного стану територіальні органи Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюють свої 
повноваження за принципом екстериторіальності. Особа має право звертатися 
для отримання документів, адміністративних послуг та проведення фітосанітарних 
процедур у сфері карантину та захисту рослин до будь-якого територіального 
органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, а також звертатися для проведення фітосанітарної експертизи 
(аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку 
фітосанітарних лабораторій, за її вибором. 

Фітосанітарні процедури не здійснюються на території територіальних 
громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

Документи для здійснення фітосанітарних заходів та процедур у сфері 
карантину рослин можуть подаваться в електронній або паперовій формі. 

На період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування фітосанітарні заходи та процедури здійснюються з урахуванням таких 
особливостей: 

Для супровідного дерев’яного пакувального матеріалу, що класифікується 
за товарними позиціями 4407 і 4415 згідно з УКТЗЕД, критерії вибірковості 
фітосанітарного контролю не розраховуються, а фітосанітарний контроль 
здійснюється виключно до супровідного дерев’яного пакувального матеріалу для 
товарів, що належать до об’єктів регулювання. 

Видача карантинного сертифіката на об’єкти регулювання, що 
класифікуються за товарними позиціями 1205, 1209, товарними підпозиціями 1005 
10, 1007 10 і товарними підкатегоріями 1001 11 00 00, 1002 10 00 00, 1003 10 00 
00, 1004 10 00 00, 1006 10 10 00, 1008 10 00 00, 1008 21 00 00, 1201 10 00 00, 1204 
00 10 00, 1206 00 10 00, 1207 10 00 00, 1207 21 00 00, 1207 30 00 00, 1207 40 10 00, 
1207 50 10 00, 1207 60 00 00, 1207 70 00 00, 1207 91 10 00, 1207 99 91 00 згідно з 
УКТЗЕД, та в інших випадках, передбачених законодавством, для цілей контролю 
за переміщенням територією України не є обов’язковою і здійснюється 
державними фітосанітарними інспекторами виключно на вимогу особи. 

У разі вивезення з карантинної зони об’єктів регулювання, що 
класифікуються за товарними позиціями, товарними підпозиціями та товарними 
підкатегоріями, без карантинного сертифіката особа зобов’язана вести облік таких 
об’єктів регулювання за формою згідно з додатком та подавати відповідну 
інформацію на вимогу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів (не частіше одного разу на місяць). 

У разі ввезення на митну територію України об’єктів регулювання, що 
належать до груп 07, 08, 09, 10, 11, 12 згідно з УКТЗЕД, фітосанітарний контроль 
здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно методами 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-kvitnia-2022-r-398-867-050822
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внутрішнього та/або зовнішнього інспектування (без проведення огляду та 
фітосанітарної експертизи (аналізу), передбаченими наказом Мінекономіки від 22 
лютого 2021 р. №343 “Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому 
числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)”, крім 
випадків, коли: 

- фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт 
відсутні або недійсні; 

- об’єкти регулювання не відповідають інформації, що міститься у 
фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на 
реекспорт; 

- під час проведення внутрішнього та/або зовнішнього інспектування 
державними фітосанітарними інспекторами виявлено зараження або 
ознаки зараження чи пошкодження об’єктів регулювання регульованими 
шкідливими організмами. 

Обстеження та моніторинг проводяться державним фітосанітарним 
інспектором за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній 
території ризиків, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, виданого в 
електронній або паперовій формі місцевою державною (військовою) 
адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором 
протимінної діяльності. 

У разі проведення обстеження такий документ подається особою 
територіальному органу Державної служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів разом із заявою на проведення фітосанітарних 
процедур. 

У разі проведення моніторингу для отримання такого документа 
територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів звертається із запитом до відповідної місцевої державної 
(військової) адміністрації чи органу місцевого самоврядування або оператора 
протимінної діяльності. 

Державний фітосанітарний інспектор має право не проводити обстеження 
або моніторинг за умови відсутності документа, зазначеного в абзаці першому 
цього підпункту, або наявності інформації про небезпеку для його життя чи 
здоров’я під час проведення такого обстеження або моніторингу, про що 
невідкладно повідомляє територіальному органу Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

За наявності умов, що унеможливлюють проведення державним 
фітосанітарним інспектором обстеження у визначений (запланований) строк, 
територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів інформує про це особу протягом восьми робочих годин із 
зазначенням причини. Строки проведення такого обстеження можуть бути 
продовжені, але не довше ніж до завершення вегетаційного періоду з урахуванням 
біологічних особливостей регульованого шкідливого організму або шкідливого 
організму, щодо якого проводиться обстеження. 

Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний провести обстеження 
або моніторинг у найкоротший строк, але не пізніше ніж упродовж двох робочих 
днів з моменту підтвердження щодо усунення небезпеки, яким може бути подання 
нового документа про відсутність на відповідній території ризиків, пов’язаних із 
вибухонебезпечними предметами, виданого місцевою державною (військовою) 
адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором 
протимінної діяльності, або інформації про усунення такої небезпеки. 
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РОЗДІЛ IIІ. 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
 

І. Наказ «Про розподіл обсягу державного замовлення на післядипломну 
освіту для підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу 
на 2022 рік та обсягу фінансування на його виконання за бюджетною 
програмою КПКВК 2801130 «Підвищення кваліфікації фахівців 
агропромислового комплексу» (стан: прийнято) 
 

09.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №538 «Про розподіл обсягу державного замовлення на 
післядипломну освіту для підвищення кваліфікації фахівців агропромислового 
комплексу на 2022 рік та обсягу фінансування на його виконання за бюджетною 
програмою КПКВК 2801130 «Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового 
комплексу». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Затверджено розподіл обсягу державного замовлення на післядипломну 

освіту для підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу на 2022 
рік та обсягу фінансування на його виконання за бюджетною програмою КПКВК 
2801130 «Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу, а саме: 

 
№ 
з/п 

Назва закладу освіти Обсяг 
державного 
замовлення, 

осіб 

Обсяг 
фінансування 
на виконання 
державного 
замовлення, 

тис. грн. 

1. Волинський обласний учбовий центр підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК 

778,0 2775,60 

2. Державний навчальний заклад «Дніпропетровський 
обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів АПК» 

518,0 1 835,40 

3. Державний навчальний заклад «Донецький обласний 
навчальний центр підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів АПК» 

138,0 471,80 

4. Державний навчальний заклад «Школа підвищення 
кваліфікації спеціалістів по розведенню 
сільськогосподарських тварин та племінній справі» 

144,0 891,60 

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Одеський державний центр професійного навчання 
працівників переробної промисловості» 

668,0 1 695,60 

6. Державний навчальний заклад «Рівненський обласний 
навчальний центр підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів АПК» 

512,0 2 860,70 

7. Державний навчальний заклад «Харківський обласний 
навчальний центр підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів АПК» 

302,0 1 337,20 

8. Державний навчальний заклад «Центр підвищення 
кваліфікації спеціалістів з виробництва продуктів 
вівчарства» 

167,0 948,60 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-rozpodil-obsyagu-derzhavnogo-zamovlennya-na-pislyadiplomnu-osvitu-dlya-pidvishchennya-kvalifikaciyi-fahivciv-agropromislovogo-kompleksu-na-2022-rik-ta-obsyagu-finansuvannya-na-jogo-vikona
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9. Чернівецький регіональний навчально-консультативний 
центр кадрів АПК 

238,0 1 631,20 

УСЬОГО: 3 465 14 447,70 
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ІІ. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан: 
прийнято) 
 

10.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №544 «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 

Назва сорту 
Номер 
заявки 

Дата 
подання 
заявки 

Заявник 
Вхідний 
Мінагро-
політики 

1  Кабачок 
Золотий 
чарівник 

22148002 15.07.2022 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Свитязь» 

15.07.2022 
№ 13321/12 

2  Кабачок Президент 22148003 15.07.2022 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Свитязь» 

15.07.2022 
№ 13323/12 

3  Огірок посівний 
Паризький 
корнішон 

22110005 15.07.2022 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Свитязь» 

15.07.2022 
№ 13318/12 

4  
Пшениця м’яка 
(озима) 

Сопілка 22012041 07.07.2022 

Білоцерківська 
дослідно-

селекційна станція 
Інституту 

біоенергетичних 
культур і цукрових 

буряків 
Національної 

академії аграрних 
наук України; 

Бурденюк-
Тарасевич  

Лариса Антонівна 

07.07.2022 
№ 12419/09 

5  Кабачок 
Білий з 
Трієсте 

22148004 15.07.2022 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Свитязь» 

15.07.2022 
№ 13304/12 

6  Суниця садова Твіст 22294002 13.07.2022 
Фреш Форвард 

Холдінг БВ 
13.07.2022 
№ 12932/09 

7  
Квасоля 
звичайна 
(овочева) 

Сонестіна 22127004 15.07.2022 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Свитязь» 

15.07.2022 
№ 13316/09 

8  Хміль звичайний Перлина 22072001 15.07.2022 

Інститут сільського 
господарства 

Полісся 
Національної 

академії аграрних 
наук України 

15.07.2022 
№ 13360/09 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-26
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№ 
Назва 

ботанічного 
таксона 

Назва сорту 
Номер 
заявки 

Дата 
подання 
заявки 

Заявник 
Вхідний 
Мінагро-
політики 

9  
Квасоля 
звичайна 
(овочева) 

Супернано 
жовте 

22127003 15.07.2022 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Свитязь» 

15.07.2022 
№ 13301/12 

10  

Жито посівне 
(озиме) – 
батьківський 
компонент  

МСГ214135 22915003 08.07.2022 
Нордік Сід Германі 

ГмбХ 
08.07.2022 
№ 12556/09 

11  
Виноград 
справжній 

Смакота 22304001 07.07.2022 
Бачинський  

Анатолій 
Леонідович 

07.07.2022 
№ 12431/11 

12  Ріпак (озимий) Хіола 5301 22040063 15.07.2022 
Адванта Сід 
Інтернешнал 

15.07.2022 
№ 13337/12 

13  Ріпак (озимий) Хіола 5805 22040062 15.07.2022 
Адванта Сід 
Інтернешнал 

15.07.2022 
№ 13331/12 
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ІІІ. Наказ «Про припинення чинності майнового права інтелектуальної 
власності на поширення сортів рослин та майнових прав інтелектуальної 
власності на сорти рослин» (стан: прийнято) 
 

05.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України прийнято №535 «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: 

 

№ 
Ботанічний 

таксон 
Номер 
заявки 

Назва сорту 
Рік 

реєстрації 
Підстава 

1 Буряк цукровий 14069006 ВІОРІКА КВС 2016 клопотання від 22.07.2022 
№162 

товариства з обмеженою 
відповідальністю             

«КВС-Україна», яке діє на 
підставі довіреності компанії 

«КВС ЗААТ СЕ» 

2 Буряк цукровий 12013026 КЛЕОПАТРА КВС 2015 

3 Буряк цукровий 14069003 ЕЙФОРІЯ КВС 2016 

4 Буряк цукровий 14069002 КОНСТАНЦІЯ КВС 2016 

5 Буряк цукровий 14069015 ЄВГЕНІЯ КВС 2017 

6 Буряк цукровий 15069011 АРЕТА КВС 2017 

7 Буряк цукровий 16069016 ЛІВАДА КВС 2019 
клопотання від 22.07.2022 

№162 
товариства з обмеженою 

відповідальністю             
«КВС-Україна», яке діє на 

підставі довіреності компанії 
«КВС ЗААТ СЕ» 

8 Буряк цукровий 17069031 СТЕПАНКА КВС 2019 

9 Буряк цукровий 17069022 
СМАРТ ДАНУТА 

КВС 
2019 

10 Буряк цукровий 18069024 БЕНІАМІНА КВС 2020 

клопотання від 22.07.2022 
№162 

товариства з обмеженою 
відповідальністю             

«КВС-Україна», яке діє на 
підставі довіреності компанії 
«КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА» 

 

Внесено відомості до Реєстру патентів на сорти рослин про припинення 
чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин: 

 

№ 
Ботанічний 

таксон 
Номер 
заявки 

Назва сорту 
Рік 

реєстраці
ї 

Підстава 

1 Буряк цукровий 14069015 ЄВГЕНІЯ КВС 2017 клопотання від 22.07.2022 
№163 

товариства з обмеженою 
відповідальністю             

«КВС-Україна», яке діє на 

2 Буряк цукровий 16069016 ЛІВАДА КВС 2019 

3 Буряк цукровий 17069031 СТЕПАНКА КВС 2020 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-pripinennya-chinnosti-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortiv-roslin-ta-majnovih-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-sorti-roslin-4
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№ 
Ботанічний 

таксон 
Номер 
заявки 

Назва сорту 
Рік 

реєстраці
ї 

Підстава 

4 Буряк цукровий 17069022 
СМАРТ ДАНУТА 

КВС 
2020 

підставі довіреності компанії 
«КВС ЗААТ СЕ» 

5 Буряк цукровий 18069024 БЕНІАМІНА КВС 2021 

клопотання від 22.07.2022 
№163 

товариства з обмеженою 
відповідальністю             

«КВС-Україна», яке діє на 
підставі довіреності компанії 
«КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА» 
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ІV. Проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року №234” (стан: 

оприлюднено для обговорення) 

 
08.08.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 березня 2022 року №234”. 

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

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

 
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним 

посиланням.  
 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 
 

Проект постанови розроблено з метою виконання операторами ринку 
харчових продуктів вимог Закону України “Про інформацію для споживачів щодо 
харчових продуктів”. 

Передбачається виключити норму щодо тимчасової можливості на період 
дії воєнного стану реалізації харчових продуктів на митній території України, 
інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, та встановити, що 
такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до закінчення терміну їх 
придатності. 
  

mailto:d.bogach@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmini-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-9-bereznya-2022-roku-234
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V. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Форми та правил 

видачі ветеринарних рецептів” (стан: оприлюднено для обговорення) 

 
12.08.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 
Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Форми та правил видачі ветеринарних 
рецептів”. 

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

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

 
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 
Проектом наказу пропонується затвердити форму та правила видачі 

ветеринарних рецептів, згідно вимог Закону про ветеринарну медицину. Новелою 
прийнятого Закону про ветеринарну медицину є те, що дозволяється видавати 
ветеринарні рецепти в електронній формі. Проектом наказу передбачено вимоги 
до заповнення та ведення електронної форм ветеринарних рецептів. 

 

mailto:m.tibezh@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-formi-ta-pravil-vidachi-veterinarnih-receptiv

