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РОЗДІЛ І. 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
І. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації 
деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового 
режиму воєнного стану» (стан: повторно прийнято з пропозиціями Президента 
України, Закон направлено на підпис Голові Верховної Ради) 
 

06.09.2022 року Верховна Рада України повторно прийняла с пропозиціями 
Президента України Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах 
правового режиму воєнного стану». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Законом вдосконалено та оптимізовано процедуру та механізм проведення 

примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного 
стану для підвищення економічної безпеки, захисту суверенітету, територіальної 
цілісності та недоторканості держави від збройної агресії Російської Федерації. 

Зокрема, передбачено примусове відчуження або вилучення рухомого майна, 
що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності 
підприємств оборонно-промислового комплексу України і щодо якого існує ризик 
переривання його функціонування у зв’язку з перебуванням такого майна на території 
адміністративно-територіальної одиниці України, щодо якої існує загроза її тимчасової 
окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району 
ведення воєнних (бойових) дій або від тимчасово окупованої території, здійснюється 
на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України. Рада національної 
безпеки і оборони України не пізніше наступного дня після прийняття відповідно до 
абзацу першого цієї частини рішення, введеного в дію указом Президента України, 
направляє зазначене рішення до Кабінету Міністрів України та доручає військовому 
командуванню забезпечити збереження такого майна. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40137
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ІІ. Закон України «Про внесення зміни до статті 10 Закону України “Про Державну 
службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” у зв’язку з виходом 
України з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про 
внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок у» (стан: 
передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення зміни до статті 10 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку 
та захисту інформації України” у зв’язку з виходом України з Угоди про Міжурядовий 
фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про 
Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Законопроектом пропонується виключити пункт 4 частини п’ятої статті 10 Закону 

України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», в 
якому до основних завдань Головного управління та підрозділів урядового 
фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України віднесено «забезпечення у межах повноважень взаємодії з аналогічними 
органами держав - учасниць Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок для 
збереження та безперешкодної доставки кореспонденції, офіційної кореспонденції та 
дипломатичної пошти».  

Така законодавча ініціатива пов’язана з виходом України з Угоди про 
Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, вчиненої 22 січня 1993 року, та Протоколу про 
внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, вчиненого 27 
березня 1997 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року 
№1404).  

Вихід української сторони з Угоди і Протоколу обумовлено тим, що російська 
федерація фактом збройної агресії проти України порушила державний суверенітет, 
територіальну цілісність України, продемонструвала нехтування нормами 
міжнародного права, цілями і принципами Статуту Організації Об’єднаних Націй, 
зобов’язаннями, взятими в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38721
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ІІІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і 
спорт" щодо розмежування спортивних заходів і змагань» (стан: передано на 
підпис Голові Верховної Ради) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо розмежування 
спортивних заходів і змагань». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Закон розмежовує поняття «спортивний захід» та «спортивне змагання», що 

дозволить більш прозоро визначати статус організатора спортивного заходу та 
організатора спортивного змагання. Зокрема: 

Організатор фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу - юридична або 
фізична особа, яка проводить фізкультурно-оздоровчий або спортивний захід та 
здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цього 
заходу. 

Організатор спортивних змагань – юридична (юридичні) або фізична (фізичні) 
особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) проведення спортивних змагань та 
здійснює їх організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення. 

Законом також визначено, спортивний клуб, який в межах спортивних змагань 
проводить спортивний захід та здійснює організаційне, фінансове та інше 
забезпечення його підготовки і проведення вважається організатором спортивного 
заходу. 

Також передбачено, що організатори спортивних заходів, які проводяться в 
межах спортивних змагань, можуть на добровільних засадах передавати 
організаторам змагань права, визначені в частині восьмій статті 45 Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт», шляхом укладення договору на умовах, погоджених 
між організатором спортивних заходів та організатором змагань. 

Очікується, що Закон забезпечить можливість врегулювати проблемні питання 
щодо визначення статусу організатора спортивного заходу та організатора 
спортивного змагання. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40356
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ІV. Закон України «Про внесення змін до пункту 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 
дерегуляції у сфері земельних відносин»» (стан: передано на підпис Голові 
Верховної Ради) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до пункту 1 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
У зв’язку з набранням у серпні 2022 року чинності (в частині положень щодо 

розміщення стаціонарних конструкцій зовнішньої реклами) пунктом 16 Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», яким внесено зміни і 
до Закону України «Про охорону культурної спадщини», на тривалий час про належне 
функціонування сфери зовнішньої реклами не може вестися мова, оскільки, 
вищезгаданими законодавчими змінами, фактично запроваджено заборону на 
розміщення стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами на 
невизначено широких територіях. 

У ситуації, яка має місце на сьогодні, пропоновані зміни неминуче призведуть 
до неможливості оновлення пошкоджених рекламних конструкцій під час дії та після 
скасування воєнного стану, ускладнять, а в окремих випадках унеможливлять 
реалізацію програм з комплексного відновлення області, території територіальної 
громади (її частини), адже органи місцевого самоврядування фактично позбавляються 
реальних можливостей необхідних для проведення якісної реформи об’єктів 
зовнішньої реклами, яка є важливим елементом у системі благоустрою населених 
пунктів. 

Тому метою закону є забезпечення належних умов для ведення господарської 
діяльності у сфері зовнішньої реклами, збалансування інтересів суб’єктів 
господарювання, органів влади та громадян при розміщенні зовнішньої реклами.  

Зокрема, Законом відтерміновано до 01.01.2023 року набрання чинності 
законодавчими нормами, які здатні негативно вплинути на функціонування сфери 
зовнішньої реклами. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40273
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V. Закон України «Про систему громадського здоров’я» (стан: передано на підпис 
Голові Верховної Ради) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
систему громадського здоров’я». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади 

функціонування системи громадського здоров’я в Україні з метою зміцнення здоров’я 
населення, запобігання хворобам, покращення якості та збільшення тривалості життя, 
регулює суспільні відносини у сфері громадського здоров’я та санітарно-епідемічного 
благополуччя населення, визначає відповідні права і обов’язки державних органів та 
органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у цій сфері, встановлює 
правові та організаційні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сферах 
господарської діяльності, які можуть становити ризик для санітарно-епідемічного 
благополуччя населення. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4094
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VІ. Закон України «Про особливості правової охорони географічних зазначень 
для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та 
застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для 
сільськогосподарської продукції та харчових продуктів» (стан: передано на 
підпис Голові Верховної Ради) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської 
продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи 
традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових 
продуктів». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Закон забезпечує виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції 

в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на 
географічні зазначення із правом Європейського Союзу в частині дотримання правил 
захисту географічних зазначень для  сільськогосподарської продукції та продуктів 
харчування. Зокрема: 

1) введено поняття традиційної гарантованої особливості, умови надання йому 
правової охорони, поняття та процедуру застосування особливих показників якості; 

2) уточнено умови надання правової охорони географічному зазначенню для 
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування та підстави для відмови в 
надані такої охорони; 

3) уточнено коло осіб, які мають право на підготовку специфікацій та інших 
документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для  
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; 

4) переглянуто вимоги до документів для державної реєстрації географічних 
зазначень та традиційних гарантованих особливостей;  

5) встановлено порядок погодження специфікацій та інших документів, 
необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для  
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, традиційної гарантованої 
особливості; 

6) визначено вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для 
якого заявляється географічне зазначення або традиційна гарантована особливість;  

7) уточнено перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації 
географічних зазначень; 

8) встановлено порядок сертифікації товару щодо його відповідності 
специфікації товару із географічним зазначенням, традиційною гарантованою 
особливістю. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26911
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VІІ. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 
номером 112» (стан: передано на підпис Голові Верховної Ради) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112». 

 
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ЗАКОНУ: 

 
Закон спрямований на актуалізацію правових та організаційних засад 

функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 
номером 112 (система 112), у тому числі щодо доступу до екстрених служб, захисту 
інформації про кінцевого користувача та про надані електронні комунікаційні послуги, 
а також забезпечення оброблення екстрених комунікацій оперативно-
диспетчерськими службами, які приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 
103, 104, зокрема в умовах дії воєнного стану. 

Законом: 
1.  Замінено термін «екстрений виклик» на термін «екстрена комунікація» 

(відповідно до законодавства ЄС);  
2. Надано визначення термінів «екстрена служба», «система 112», 

«інформаційно-комунікаційна система 112», «служба 112»;  
3. Надано повноваження зі створення та забезпечення функціонування 

системи 112 (комунікаційний центр «Служба 112», що належить до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ України); 

4. Розширено повноваження оперативно-диспетчерських служб, що 
приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104;  

5. Зобов’язано органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації, у власності та/або у розпорядженні яких 
знаходяться системи фіксації громадських місць, забезпечувати Службі 112 
та оперативно-диспетчерським службам, що приймають екстрені комунікації 
за номерами 101, 102, 103, 104, цілодобовий онлайн-доступ до відповідних 
фактичних даних із результатами фіксації (фотознімки або відеозаписи) 
технічними засобами (приладами контролю) громадських місць та 
метаданих до них, сформованих зазначеними технічними засобами 
(приладами контролю);  

6. Визначено джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення 
функціонування системи 112; визначити відповідальність осіб за порушення 
законодавства у сфері екстреної допомоги населенню; 

7. Закріплено право на використання інформації, що міститься у базах даних 
постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за 
Службою 112 та оперативно-диспетчерськими службами, що приймають 
екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104, тощо. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40073
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VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
формування та реалізації державної політики сфері захисту критичної 
інфраструктури» (стан: прийнято за основу із скороченням строку підготовки) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 
строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо формування та реалізації державної політики сфері захисту критичної 
інфраструктури", ініційований Народними депутатами України Федієнком О.П., 
Костюхом А.В., Швецом С.Ф. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
У зв’язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерацією проти 

України та введенням правового режиму воєнного стану, проведення Державною 
службою спеціального зв’язку та захисту інформації України необхідних заходів 
ускладнилось. Наразі служба здійснює:  

- формування та реалізацію державної політики щодо захисту у кіберпросторі 
державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 
встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, 
здійснення державного контролю у цих сферах;  

- реалізацію державної політики щодо захисту критичної технологічної 
інформації, кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, 
здійснення державного контролю в цих сферах;  

- виконання інших завдань, передбачених законодавством у сфері 
забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту. 

Проект Закону розроблено з метою належного забезпечення формування та 
реалізації державної політики у сфері критичної інфраструктури та спрямований на 
створення сприятливих умов щодо виконання функцій уповноваженого органу з 
питань захисту критичної інфраструктури України Державною службою спеціального 
зв’язку та захисту інформації України. 
  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40121
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ІХ. 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: прийнято за основу 
із скороченням строку підготовки) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 
строку підготовки 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;  

- 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;  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39948
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- 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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Х. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо 
охорони земель» (стан: направлено на розгляд Комітету) 
 

06.09.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 
строку підготовки Проект Закону України «внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 
земель", ініційований Народними депутатами України Гайду О.В., Нагаєвським А.С., 
Чорноморовим А.О. та ін. 

 
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 
Завданням та метою законопроекту є відновлення системи оформлення прав 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка існувала до 
запровадження воєнного стану.  

Метою законопроекту є також підвищення ефективності реалізації державної 
політики у сфері охорони земель, у тому числі удосконалення обліку кількості та якості 
земель, шляхом врегулювання процедури внесення відомостей про якісні 
характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у 
використанні земель до Державного земельного кадастру. 

Зокрема, актом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», якими передбачається:  

- встановити, що встановлена пунктом 27 Перехідних положень Земельного 
кодексу України система оформлення права на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення має застосовуватися у період дії 
воєнного стану лише тоді, коли Державний земельний кадастр не 
функціонує протягом 30 робочих днів; 

- зобов’язати землекористувачів, чиї права користування земельними 
ділянками сільськогосподарського призначення зареєстровані районними 
військовими адміністраціями у відповідних Книгах реєстрації, ініціювання 
внесення відомостей про такі права до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно;  

- відновити проведення земельних торгів з передачі у користування 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, 
комунальної власності.  

- врегулювати питання внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і 
ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із 
землеустрою в галузі охорони земель;  

- встановити, що громадяни та юридичні особи, які одержали право 
постійного користування земельними ділянками державної та комунальної 
власності, але відповідно до Земельного кодексу України не можуть бути 
суб’єктами такого право, можуть викупити такі земельні ділянки із 
розстроченням платежу. 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40167
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РОЗДІЛ ІІ. 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
І. Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 
березня 2022 р. №194» (стан: прийнято) 
 

07.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1002 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. №194». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 07 вересня 2022 року №1002 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 р. 
№194», якою врегульовується питання бронювання військовозобов’язаних. 

Зокрема, постановою вносяться зміни, які передбачають подовження терміну 
відстрочки від призову до двох місяців, на підставі обґрунтованого подання. Відповідні 
документи вже не потребують додаткового погодження Міноборони, якщо вони були 
надані. 

Крім того, витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову 
військовозобов’язаному працівнику відтепер надаватиме безпосередньо 
роботодавець - підприємство, установа чи організація, де він працює. 

Детальна інформація щодо порядку продовження бронювання доступна за 
посиланням. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-ka-a1002
https://minagro.gov.ua/news/uvaga-utochnennya-poryadku-bronyuvannya-vijskovozobovyazanih?v=631b4ce75743c
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ІІ. Постанова «Деякі питання реформування управління лісової галузі» (стан: 
прийнято) 
 

07.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1003 «Деякі 
питання реформування управління лісової галузі». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Постанова передбачає реформування лісової галузі. 158 державних 
лісогосподарських підприємств об'єднають в єдине державне спеціалізоване 
підприємство «Ліси України». А замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та 
мисливського господарства буде утворено 9 регіональних офісів лісового та 
мисливського господарства, а саме: 

1. Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського 
господарства (м. Рівне) 

2. Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 
(м. Львів) 

3. Південно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського 
господарства (м. Хмельницький) 

4. Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського 
господарства (м. Вінниця) 

5. Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського 
господарства (м. Житомир) 

6. Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 
(м. Чернігів) 

7. Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського 
господарства (м. Харків) 

8. Південно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського 
господарства (м. Дніпро) 

9. Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства 
(м. Миколаїв) 

Реформа дозволяє запровадити дієві зміни та вирішити такі проблеми: 

- фінансовий дисбаланс галузі; 

- відсутність достовірної інформації про стан лісового фонду країни; 

- низький рівень лісистості, що зберігається десятиліттями; 

- низька продуктивність праці; 

- низький рівень механізації лісогосподарських робіт тощо. 
Також вирішується конфлікт інтересів у лісовій сфері – Держлісагентство 

матиме контролюючі функції, а новостворене підприємство – господарюючі. 

   

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-reformuvannia-uprav-a1003
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ІІІ. Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. №495» (стан: прийнято) 
 

07.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1000 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. №495». 
 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 
 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 
 

Затверджено Порядок надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за 
рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги, для тимчасового проживання 
постраждалих осіб. 

Порядок визначає механізм надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за 
рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги, для тимчасового проживання осіб, 
житлові будинки (жилі приміщення) яких зруйновано, пошкоджено внаслідок 
надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської 
Федерації, або внутрішньо переміщених осіб (постраждалі особи). 

Надання житла постраждалим особам здійснюється за рішенням 
Держмолодьжитла на підставі договору найму. 

Перелік постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового 
проживання, та черговість його надання визначається обласними, Київською міською 
державними адміністраціями (обласними, Київською міською військовими 
адміністраціями). 

Особи, яким надається житло для тимчасового проживання, не мають права 
приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, здавати його в піднайм 
або вселяти до нього інших осіб. 

Житло надається для тимчасового проживання на строк до одного року з 
можливістю продовження такого строку, якщо постраждалі особи не набули у 
власність або користування інше житло та: 

пошкоджений житловий будинок (жиле приміщення) постраждалої особи не 
відновлено, - у разі надання житла для тимчасового проживання особі, житловий 
будинок (жиле приміщення) якої пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації; 

не прийнято рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, - у разі надання житла для тимчасового проживання внутрішньо 
переміщеній особі. 

Надання житла здійснюється без внесення постраждалими плати за 
користування житлом та за умови внесення/відшкодування Держмолодьжитлу такими 
особами у порядку, визначеному договором найму, плати за житлово-комунальні 
послуги, операційних витрат (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, витрати на страхування житла тощо) за період тимчасового проживання.  

Умови користування житлом, що надається для тимчасового проживання, 
визначаються договором найму між такими особами та Держмолодьжитлом. 
  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-ka-a1000
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ІV. Проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Методики 

визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим 

призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх 

використання” (стан: оприлюднено для обговорення) 

 
09.09.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Методики визначення 
розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, 
порушення режиму, нормативів і правил їх використання”. 

 
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 
Основні положення проекту постанови визначають право виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад визначати розмір шкоди, заподіяної внаслідок 
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за 
цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх 
використання у межах повноважень, визначених законом. 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-metodiki-viznachennya-rozmiru-shkodi-zapodiyanoyi-vnaslidok-samovilnogo-zajnyattya-zemelnih-dilyanok-vikoristannya-zemelnih-dilyanok-ne-za-cilovim-priznachennyam-psuvann
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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) 
 

08.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №661 «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 грудня 2021 року №426, (в редакції наказу 
Мінагрополітики від 06 травня 2022 року № 275): 
 

№ 
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 

19. «Про затвердження 
Порядку одержання 
допуску (посвідчення) на 
право роботи, пов’язаної 
з транспортуванням, 
зберіганням, 
застосуванням та 
торгівлею пестицидами і 
агрохімікатами» 

Актуалізація 
законодавства та 
оновлення процедури 
одержання допуску 
(посвідчення) на право 
роботи, пов’язаної з 
транспортуванням, 
зберіганням, 
застосуванням та 
торгівлею пестицидами і 
агрохімікатами, 
передбаченого статтею 
11 Закону України «Про 
пестициди і агрохімікати», 
а також усунення 
неузгодженостей з 
іншими законодавчими 
актами у сфері 
поводження з 
пестицидами і 
агрохімікатами. 

грудень Департамент 
державної політики 
у сфері санітарних 
та  

Проекти наказів Мінагрополітики 

39. «Про затвердження 
Правил виробництва, 
обігу та застосування 
(використання) 
лікувальних кормів і 
проміжних продуктів для 
виробництва лікувальних 
кормів» 

Реалізація вимог акта 
матиме позитивний вплив 
на якість та безпечність 
лікувальних кормів, що в 
свою чергу позитивно 
вплине на здоров’я 
тварин, яких утримують 
громадяни та суб’єкти 
господарювання 

грудень Департамент 
державної політики 
у сфері санітарних 
та фітосанітарних 
заходів 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-minagropolitiki-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv-na-2022-rik-9
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(тваринницькі ферми, інші 
сільськогосподарські 
підприємства та 
фермерські 
господарства). Завдяки 
покращенню здоров’я 
тварин зменшаться 
сукупні витрати власників 
(утримувачів) тварин на їх 
лікування та економічні 
втрати від загибелі 
тварин. 

40. «Про затвердження 
Порядку вилучення з 
обігу, утилізації або 
знищення ветеринарних 
лікарських засобів, що не 
відповідають вимогам 
законодавства про 
ветеринарну медицину 
та благополуччя тварин 
або термін придатності 
яких закінчився» 

Запровадження єдиних 
Правил вилучення з обігу, 
утилізації або знищення 
ветеринарних лікарських 
засобів, що не 
відповідають вимогам 
законодавства про 
ветеринарну медицину та 
благополуччя тварин або 
термін придатності яких 
закінчився, що створить 
можливість здійснювати 
аналіз передачі на 
утилізацію або знищення 
в рамках здійснення 
державного контролю за 
якістю ветеринарних 
лікарських засобів. 
Прийняття акта 
забезпечить баланс 
інтересів держави та 
суб'єктів господарювання. 

грудень Департамент 
державної політики 
у сфері санітарних 
та фітосанітарних 
заходів 
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ІІ. Наказ «Про внесення зміни до Переліку споживачів, що не належать до 
категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для 
забезпечення продовольчої безпеки держави» (стан: прийнято) 
 

07.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України №654 «Про внесення зміни до Переліку споживачів, що не 
належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для 
забезпечення продовольчої безпеки держави». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Внесено зміну до Переліку споживачів, що не належать до категорії побутових 

споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення продовольчої 
безпеки держави, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 21 березня 2022 року №183 (у редакції наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 22 березня 2022 року №188), 
доповнивши новою позицією: 

 

73. ТОВ «СМСЗ» 40236151 56XO000146K4700Q 

 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmini-do-pereliku-spozhivachiv-shcho-ne-nalezhat-do-kategoriyi-pobutovih-spozhivachiv-ta-vikonuyut-zhittyevo-vazhlivi-funkciyi-dlya-zabezpechennya-prodovolchoyi-bezpeki-derzha-2
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ІІІ. Наказ «Про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності 
на поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято) 
 

07.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України прийнято №656 «Про державну реєстрацію майнового права 
інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
Здійснено державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на 

сорти рослин згідно з переліком: 
 

№ 

з/п 
Ботанічний таксон 

Номер 

заявки 

Назва 

сорту 

Власник майнового 

права інтелектуальної 

власності на 

поширення сорту 

Запропо-

нована 

зона 

Дата 

виникнення 

підстави щодо 

державної 

реєстрації 

1.  
Перець однорічний 

(гіркий) 
21112003 Рагнар ЕЙША СІД КО. ЛТД. Зг 29.08.2022 

2.  Помідор їстівний 21115022 Пончо ЕЙША СІД КО. ЛТД. Зг 29.08.2022 

 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-derzhavnu-reyestraciyu-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortiv-roslin-v-ukrayini-36
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ІV. Наказ «Про відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності 
на поширення сорту рослини та майнових прав інтелектуальної власності на 
сорт рослини» (стан: прийнято) 
 

08.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України прийнято №658 «Про відновлення чинності майнового права 
інтелектуальної власності на поширення сорту рослини та майнових прав 
інтелектуальної власності на сорт рослини». 

 
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ НАКАЗУ: 

 
1. Внесено відомості до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, про відновлення чинності майнового права інтелектуальної 
власності на поширення сорту сої культурної Вишиванка (заявка № 14045018). 

2. Внесено відомості до Реєстру патентів на сорти рослин про відновлення 
чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт сої культурної Вишиванка 
(заявка № 14045018). 
  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vidnovlennya-chinnosti-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortu-roslini-ta-majnovih-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-sort-roslini-6https:/minagro.gov.ua/npa/pro-vidnovlennya-chinnosti-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortu-roslini-ta-majnovih-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-sort-roslini-6
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V. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Вимог до ідентифікаційної 

позначки та порядку її нанесення” (стан: оприлюднено для обговорення) 

 
09.09.2022 року з метою забезпечення проведення громадського обговорення 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднює 
доопрацьований проект наказу Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Вимог до 
ідентифікаційної позначки та порядку її нанесення”. 

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 Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 
Проектом наказу пропонується затвердити вимоги до ідентифікаційної позначки 

та порядку її нанесення в частині: 
1) загальних положень щодо нанесення ідентифікаційної позначки; 
2) форми та змісту ідентифікаційної позначки; 
3) порядку нанесення ідентифікаційної позначки. 
Проект наказу передбачає імплементацію законодавства України до вимог 

Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №853/2004 від 29 квітня 2004 
року про встановлення спеціальних гігієнічних правил для харчових продуктів 
тваринного походження, Секцією І Додатку ІІ до якого визначено вимоги до нанесення 
та форми ідентифікаційної позначки. 

Водночас передбачено перехідний період, а саме набрання чинності наказом з 
дня його офіційного опублікування та введення в дію через один рік з дня припинення 
або скасування воєнного стану. 
  

mailto:d.bogach@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-identifikacijnoyi-poznachki-ta-poryadku-yiyi-nanesennya-2
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VІ. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Вимог до екстрактів кави 

та екстрактів цикорію” (стан: оприлюднено для обговорення) 

 
09.09.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 
Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Вимог до екстрактів кави та екстрактів 
цикорію”. 

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: l.savenko@minagro.gov.ua; t.starodub@minagro.gov.ua.   

 
Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 
СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 
Проектом наказу передбачається затвердження вимог щодо термінології, 

якісних характеристик, маркування, етикетування екстрактів кави та екстрактів цикорію 
з метою забезпечення безперешкодного функціонування ринку та створення умов для 
інформування споживачів про властивості екстрактів кави та екстрактів цикорію, в 
тому числі шляхом їх маркування. 

У вимогах терміни вживаються в таких значеннях: 
1) екстракт кави, розчинний екстракт кави, розчинна кава або швидкорозчинна 

кава (далі – екстракт кави) – концентрований харчовий продукт, отриманий шляхом 
екстрагування з обсмажених кавових зерен із використанням лише води як 
екстрагента, без будь-якого процесу гідролізу, пов’язаного з додаванням кислоти чи 
основи.  

Екстракт кави повинен містити лише розчинні та ароматичні речовини з кавових 
зерен, виняток становлять нерозчинні речовини та нерозчинні олії, що містяться в 
кавових зернах та які технічно неможливо видалити; 

2) екстракт цикорію, розчинний цикорій або швидкорозчинний цикорій (далі – 
екстракт цикорію) – концентрований харчовий продукт, отриманий шляхом 
екстрагування з очищеного, висушеного та обсмаженого коріння цикорію звичайного 
Cichorium Intybus L. з використанням лише води як екстрагента, без будь-якого 
процесу гідролізу, пов’язаного з додаванням кислоти чи основи;  

3) пастоподібний екстракт кави – харчовий продукт, у якому вміст екстракту кави 
в перерахунку на сухі речовини повинен становити від 70 % до 85 % маси харчового 
продукту; 

4) пастоподібний екстракт цикорію – харчовий продукт, у якому вміст екстракту 
цикорію в перерахунку на сухі речовини повинен становити від 70 % до 85 % маси 
харчового продукту; 

5) рідкий екстракт кави – харчовий продукт, у якому вміст екстракту кави в 
перерахунку на сухі речовини повинен становити від 15 % до 55 % маси харчового 
продукту; 

6) рідкий екстракт цикорію – харчовий продукт, у якому вміст екстракту цикорію 
в перерахунку на сухі речовини повинен становити від 25 % до 55 % маси харчового 
продукту; 

7) сухий екстракт кави – харчовий продукт, у якому вміст екстракту кави в 
перерахунку на сухі речовини повинен становити не менше 95 % маси харчового 
продукту; 

mailto:l.savenko@minagro.gov.ua
mailto:t.starodub@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-nakazu1?v=631b0681e35d9
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8) сухий екстракт цикорію – харчовий продукт, у якому вміст екстракту цикорію 
в перерахунку на сухі речовини повинен становити не менше 95 % маси харчового 
продукту. 

Сухий екстракт кави та пастоподібний екстракт кави повинні містити лише 
речовини, отримані в процесі екстрагування кави.  

Сухий екстракт цикорію та пастоподібний екстракт цикорію не повинні містити 
більше 1 % речовин, отриманих не з цикорію.  

На маркуванні назви харчових продуктів, визначених у підпунктах 3 та 4, повинні 
доповнюватися словами «пастоподібний» чи «у пастоподібній формі». 

На маркуванні назви харчових продуктів, визначених у підпунктах 5 та 6, повинні 
доповнюватися словами «рідкий» чи «у рідкій формі». 

На маркуванні назва харчового продукту, визначеного в підпункті 5, може 
доповнюватися словом «концентрований», якщо вміст екстракту кави в перерахунку 
на сухі речовини перевищує 25% маси харчового продукту.  

На маркуванні назва харчового продукту, визначеного в підпункті 6 пункту, може 
доповнюватися словом «концентрований», якщо вміст екстракту цикорію в 
перерахунку на сухі речовини перевищує 45 % маси харчового продукту. 

На маркуванні харчових продуктів, визначених у підпунктах 1, 3, 5 та 7, повинен 
міститися напис «декофеїнована»/«декофеїнований», якщо масова частка кофеїну в 
перерахунку на сухі речовини не перевищує 0,3%.  

На маркуванні назви харчових продуктів, визначених у підпунктах 7 та 8, можуть 
зазначатися без слова «сухий».  

Рідкий екстракт кави, обсмаженої або не обсмаженої, може містити цукри, 
призначені для споживання людиною, у кількості, що не перевищує 12% маси 
харчового продукту. 

Рідкий екстракт цикорію, обсмаженого або не обсмаженого, може містити цукри, 
призначені для споживання людиною, у кількості, що не перевищує 35% маси 
харчового продукту. 

Якщо харчові продукти, визначені в підпунктах 5 та 6, містять цукор, маркування 
таких харчових продуктів повинно містити слова «з ...»/«консервований ...»/«із 
додаванням ...»/«обсмажений з ...», після яких зазначають назву(и) використаного(их) 
виду(ів) цукру(ів). 

Ця інформація повинна розміщуватися в одному полі видимості з назвою 
харчового продукту. 

На маркуванні повинна міститися інформація (у відсотках маси готового 
харчового продукту) про мінімальний вміст екстракту кави в перерахунку на сухі 
речовини для харчових продуктів, визначених у підпунктах 3 та 5, та мінімальний вміст 
екстракту цикорію в перерахунку на сухі речовини для харчових продуктів, визначених 
у підпунктах 4 та 6. 


