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РОЗДІЛ І.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
І. Постанова «Про Заяву у зв’язку із злочинними рішеннями керівництва
російської федерації щодо спроби анексії тимчасово окупованих територій
Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України» (стан:
передано на підпис Голові Верховної Ради)
06.10.2022 року Верховною Радою України прийнято Постанову «Про Заяву у
зв’язку із злочинними рішеннями керівництва російської федерації щодо спроби анексії
тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської
областей України».
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Схвалено Заяву Верховної Ради України у зв’язку із злочинними рішеннями
керівництва російської федерації щодо спроби анексії тимчасово окупованих
територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй,
Європейського Союзу і НАТО, парламентів та урядів усіх держав світу та міжнародних
організацій, до всіх людей доброї волі з такими вимогами:
1) засудити проведені російською федерацією фіктивні "референдуми" з метою
анексії тимчасово окупованих територій України, не визнавати їх сфабриковані
результати та "приєднання" цих територій України до складу російської федерації;
2) посилити санкційний тиск на російську федерацію та її посадових осіб;
3) визнати російську федерацію державою – спонсором тероризму та
запровадити санкції, передбачені для держави – спонсора тероризму, включно з
повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями,
афілійованими з російською федерацією, та відключенням від системи SWIFT усіх
фінансових установ російської федерації;
4) збільшити надання Україні військової допомоги, в тому числі наступальної
зброї, фінансової, гуманітарної та політичної підтримки;
5) підтримати ініціативу України про створення Спеціального кримінального
трибуналу щодо злочину агресії російської федерації проти України та притягнути
російську федерацію, її політичне та військове керівництво до відповідальності за
порушення міжнародного права, вчинення воєнних злочинів, злочину агресії, злочинів
проти людяності, геноциду Українського народу;
6) створити всі необхідні правові механізми на міжнародному та національних
рівнях з метою забезпечення ліквідації заподіяної російською федерацією Україні
шкоди, відшкодування всіх завданих населенню та природному середовищу України
збитків, а також усунення всіх наслідків цієї агресії за рахунок реституції з боку
російської федерації, у тому числі за рахунок зарубіжних активів російської федерації;
7) підтримати триваючі в ООН зусилля, спрямовані на відсторонення російської
федерації від виконання нею функцій постійного члена Ради Безпеки ООН;
8) підтримати якнайшвидше набуття Україною членства у Європейському Союзі
та військово-політичному альянсі НАТО.
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ІІ. Постанова «Про звернення Верховної Ради України до Європейського
Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо поглиблення економічної
співпраці та продовження дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі» (стан:
передано на підпис Голові Верховної Ради)
06.10.2022 року Верховною Радою України прийнято Постанову «Про звернення
Верховної Ради України до Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу
щодо поглиблення економічної співпраці та продовження дії тимчасових заходів з
лібералізації торгівлі».
Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПОСТАНОВИ:
Схвалено Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту та
Ради Європейського Союзу щодо поглиблення економічної співпраці та продовження
дії тимчасових заходів з лібералізації торгівлі.
Верховна Рада України звертається до Європейського Парламенту та Ради
Європейського Союзу з проханням продовжити на період до завершення переговорів
щодо членства України у Європейському Союзі термін дії пільгового режиму,
передбаченого Регламентом Європейського Парламенту та Ради № 2022/870 від 30
травня 2022 року про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі, що доповнюють
торговельні пільги, які застосовуються до українських товарів згідно з Угодою про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 2 Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
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ІІІ. Закон України «Про приєднання України до Угоди про заснування та Статут
Європейської організації публічного права» (стан: передано на підпис Голові
Верховної Ради)
06.10.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
приєднання України до Угоди про заснування та Статут Європейської організації
публічного права».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Приєднання України до Угоди про заснування та Статут Європейської
організації публічного права від 27 жовтня 2004 року (далі – Угода). Реалізація
законопроєкту спрямована на подальшу співпрацю України з Європейською
організацією публічного права, реалізацію спільних проектів та ініціатив. Станом на 05
липня 2022 року до Угоди приєдналися 17 країн.
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ІV. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо усунення дискримінації вантажовідправника за
порушення вимог вагового контролю» (стан: передано на підпис Голові Верховної
Ради)
06.10.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо усунення
дискримінації вантажовідправника за порушення вимог вагового контролю».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Внесено зміни до КУпАП, якими:
1) зобов’язано особу, уповноважену розглядати справи про адміністративні
правопорушення, при накладенні стягнення за правопорушення, передбачене статтею
1322 КУпАП, враховувати характер вчиненого правопорушення, особу порушника,
ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують
відповідальність (зміни до статті 33 КУпАП);
2) скасовано адміністративну відповідальність за внесення (зазначення)
вантажовідправником недостовірних відомостей про габарити вантажу до товарнотранспортної накладної або іншого визначеного законодавством документа на вантаж,
що не відповідає фактичним даним, який перевозиться, а так само внесення
(зазначення) вантажовідправником відомостей про габарити вантажу до товарнотранспортної накладної або іншого визначеного законодавством документа, які
перевищують параметри, встановлені законодавством, за відсутності оформленого
дозволу на проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, габаритні
параметри яких перевищують нормативні, встановивши водночас диференційовані
санкції в залежності від перевищення встановлених законодавством вагових норм
(зміни до статті 33 КУпАП);
3) встановлено обов’язковість складання протоколів про адміністративні
правопорушення працівниками Державної служби України з безпеки на 2 транспорті у
разі виявлення правопорушення, передбаченого статтею 1322 КУпАП тощо.
Це унеможливлює притягнення вантажовідправника до відповідальності за
неотримання дозволу на перевезення великогабаритного вантажу (відповідальність
має нести лише перевізник як відповідна зобов’язана особа на отримання такого
дозволу), вирівнювання розміру санкцій за адміністративне порушення із розміром
санкцій для перевізника за аналогічне порушення, та унеможливлення притягнення
вантажовідправника двічі до адміністративної відповідальності за статтями 1311 та
1322 КУпАП, якщо такий вантажовідправник під час здійснення перевезення вантажу
є одночасно його перевізником.
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V. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення ефективності суб'єктів державного сектору економіки» (стан:
передано на підпис Голові Верховної Ради)
06.10.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності
суб'єктів державного сектору економіки».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Доповнено положення Закону України «Про акціонерні товариства»
визначенням терміну “державного акціонерного товариства”.
Визначено порядок погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду
(найм) майна державних акціонерних товариств на конкурентних засадах.
Доповнено положення Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» нормами, що визначають порядок відчуження або передачі в оренду (найм)
майна державних акціонерних товариств, 100% акцій у статутному капіталі яких
перебуває у державній власності.
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VІ. Закон України «Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу» (стан: передано на підпис Голові Верховної Ради)
07.10.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову
службу».
Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ЗАКОНУ:
Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та
віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або
вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають
взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною
військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому
Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за
станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на
військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.
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VІІ. Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (стан:
прийнято за основу)
07.10.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект Закону
України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Ситуація з бюджетом, макропрогнозом, відновленням економіки напряму
залежить від ситуації на фронті, макроекономічний прогноз і проект бюджету на 2023
рік розраховано за консервативним середньо песимістичним сценарієм.
Головний пріоритет проекту бюджету – оборона та безпека України (майже 50%
всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки й оборони).
Другий пріоритет проекту бюджету – соціальні програми /пенсії, субсидії,
допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам,
витрати на медицину та освіту/ (це ще 35% від всіх видатків у проекті бюджету).
Всі інші видатки будуть скорочуватися (головна стаття економії – зменшення
видатків на органи державної влади).
В проекті бюджету створюється фонд ліквідації наслідків збройної агресії та
передбачається додаткова дотація для місцевих бюджетів на компенсацію витрат у
зв’язку з війною.
На 2023 рік прогноз номінального ВВП становить 6399 млрд грн (факт за 2021
р. – 5459,6 млрд грн, затверджений прогноз на 2022 р. – 5368,7 млрд грн, очікуваний
показник на п.р. – 4680,2 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 4,6% (факт за
2021 р. – зростання 3,4%, затверджений прогноз на 2022 р. – зростання на 3,8%,
очікуваний показник на п.р. – падіння на 33,2%), індекс споживчих цін /грудень до
грудня попереднього року/ – 130% (факт за 2021 р. – 110%, затверджений прогноз на
2022 р. – 106,2%, очікуваний показник на п.р. – 130,1%), середньорічний прогнозний
курс валюти – 42,2 грн/дол. США (факт за 2021 р. – 27,3 грн/дол. США, врахований
прогноз на 2022 р. – 28,6 грн/дол. США, очікуваний показник на п.р. – 32,3 грн/дол.
США) та прогнозний курс на кінець 2023 року – 50 грн/дол. США (факт на 31.12.2021 –
27,3 грн/дол. США, врахований прогноз на 31.12.2022 – 28,7 грн/дол. США, очікуваний
показник на 31.12.2022 – 36,6 грн/дол. США).

9

VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з
використанням
механізму
державно-приватного
партнерства
для
пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових
об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України» (стан:
прийнято за основу)
07.10.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму
державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих
війною об'єктів та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою
економіки України», ініційований Народними депутатами України Янченко Г.І.,
Наталухою Д.А., Радуцьким М.Б. ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Мета, на досягнення якої спрямований проект закону, є спрощення процедури
підготовки та реалізації проектів ДПП для відбудови зруйнованих війною об’єктів
інфраструктури та (побудови нових об’єктів, що пов’язано з пост-воєнною
перебудовою економіки (Проектів) зокрема передбачивши:
- Впровадження електронної системи закупівель для проектів ДПП за
стандартами ЄС;
- Повноцінне впровадження типу проектів ДПП, заснованих на платежах з
бюджету, де держава не передає інвестору ризик попиту, а по-суті оплачує
«інфраструктуру в розстрочку» для післявоєнного відновлення України;
- Спрощення процедури підготовки проектів ДПП, особливо, що
стосуватимуться відновлення інфраструктури у післявоєнний період, проектів
нового будівництва, що пов’язані з пост-воєнною перебудовою економіки, а
також «малих» проектів до 5,3 млн євро;
- Спрощення загальної процедури підготовки проектів ДПП на державному та
місцевому рівнях.
Законопроект визначає комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення
механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державноприватного партнерства, а саме: Зміни до процедури підготовки проектів ДПП (для всіх
проектів відновлення):
- ЦОВВ заповнює опитувальник, подає проекти на розгляд комісії Мінекономіки,
після обговорення за участі експертів проекти включаються КМУ до Переліку об’єктів
відновлення, що готуються за спрощеною процедурою ДПП. Для проектів, включених
до Переліку, не розробляється концептуальна записки, техніко-економічного
обґрунтування (ТЕО) та не проводиться аналіз ефективності проекту (скорочення
строку підготовки на 10-12 місяців).
- Примірний кошторис капітальних та операційних затрат визначається на основі
будівельного ТЕО, розробленого з урахуванням довідника 3 кошторисної вартості за
проектами-аналогами, що затверджується КМУ.
- Підготовка проектів державного рівня до конкурсу здійснюється конкурсними
комісіями (з питань інфраструктури, з питань безпеки та оборони, з економічних
питань).
- Комунальні проекти – готуються централізованою комісію міста чи області.
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Розробляються примірні (носитимуть рекомендаційний характер) пакети
конкурсної документації для всіх видів структурування проектів в залежності від їх
предмету (DBF, DBFM, DBFOM) та окремі методичні рекомендації для окремих
галузей.
Зміни до процедури підготовки проектів ДПП:
- Всі консультації з ринком та проведення конкурсів пропонується проводити на
електронній торгівельній системі (далі-ЕТС), яка вже зараз розробляється
Міністерством економіки України для концесій (запуск з 01.01.2025).
- Для однотипних галузевих проектів формуються типові кваліфікаційні вимоги
до претендентів, що залежать від розміру об’єкту будівництва.
Як наслідок, вже на етапі галузевих консультацій, претенденти можуть бути
заздалегідь пре-кваліфіковані для участі в цілій групі майбутніх проектів ДПП.
Зміни до процедури підготовки (для всіх невеликих комунальних проектів):
- Можливість підготовки невеликих проектів (до 5 382 000 EUR) без підготовки
ТЕО та аналізу ефективності (в т.ч. для об’єктів включених до Переліку об’єктів
відновлення).
- Передача повноважень щодо прийняття більшості управлінських рішень на
рівень виконкому органів місцевого самоврядування - міська рада чи обласна рада, які
одним рішенням затверджуватимуть список проектів ДПП і уповноважують відповідну
посадову особу на підписання договорів.
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ІХ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної
агресії» (стан: прийнято за основу із скороч. строку підготовки)
07.10.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороч. строку
підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків
збройної агресії», ініційований Народними депутатами України Арістовим Ю.Ю.,
Пасічним О.С., Горбенком Р.О. та ін.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:

-

-

Пропонується:
створити у 2022 р. фонд ліквідації наслідків збройної агресії у складі
спеціального фонду державного бюджету;
визначити джерелами формування такого фонду кошти, отримані у зв’язку з
виконанням Закону України «Про основні засади примусового вилучення в
Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»;
встановити, що рішення про виділення коштів з такого фонду приймаються
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом з питань бюджету;
визначити напрямки використання коштів такого фонду;
передбачити щомісячне звітування щодо надходження і використання коштів
такого фонду;
внести зміни до статті 4 Закону України «Про основні засади примусового
вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її
резидентів», встановивши, зокрема, що примусово вилучені відповідно до цього
Закону об’єкти права власності РФ та її резидентів у вигляді коштів
зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації
наслідків збройної агресії.
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Х. Проект Закону України «Про Митний тариф України» (стан: прийнято за основу
із скороч. строку підготовки)
06.10.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороч. строку
підготовки Проект Закону України «Про Митний тариф України», ініційований
Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ:
Проект Закону розроблено з метою приведення товарної номенклатури України
у відповідність до вимог до сучасної сьомої редакції Гармонізованої системи опису та
кодування товарів версії 2022 року (ГС-2022) на виконання міжнародних зобов’язань,
узятих у рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування
товарів, адаптації статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів
та класифікації, стандартизації зовнішньоторговельної документації, усунення
розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності України та країн – торговельних партнерів, прискорення та спрощення
процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних
операцій.
Зокрема, пропонується нова редакція Митного тарифу України, в основу якого
покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності (далі – УКТ ЗЕД), побудовану на основі ГС-2022 і КН ЄС.
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РОЗДІЛ ІІ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І. Проект Постанови "Про затвердження Порядку одержання допуску
(посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами" (стан: оприлюднено
для обговорення)
04.10.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з
метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку одержання допуску
(посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”.
Пропозиції та зауваження до Пректу Постанови можна надсилати протягом
місяця з дня оприлюднення за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001, е-mail: k.chekan@minagro.gov.ua.
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:
Проектом акта передбачається:
1) затвердити оновлений Порядок, яким пропонується:
удосконалення одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами;
усунення невідповідностей із Законом у частині періодичності видачі
Держпродспоживслужбою посвідчення про проходження спеціальної підготовки,
необхідного для одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами;
уточнення щодо осіб, які не допускаються до виконання роботи з пестицидами і
агрохімікатами;
доповнення Порядку двома новими додатками, якими встановлюються форми
заяви про видачу допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами та журналу реєстрації виданих допусків (посвідчень) на право роботи,
пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами;
актуалізація назв центральних органів виконавчої влади, зазначених у Порядку;
2) визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 1995 року № 746 «Про затвердження Порядку одержання допуску
(посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами».
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ІІ. Проект Постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. №801” (стан: оприлюднено для обговорення)
07.10.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з
метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. №801».
Пропозиції та зауваження до Пректу Постанови можна надсилати протягом
місяця з дня оприлюднення за адресою:
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру вул.
Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151; е-mail: land@land.gov.ua.
Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ:
Проектом постанови пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 03 жовтня 2018 р. №801 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням
та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та
кадастру» шляхом надання виконавчим органам сільських, селищних, міських рад
права визначати перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам
державного нагляду (контролю) у плановому періоді, відповідно до критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), в межах
повноважень, визначених законом.
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РОЗДІЛ IIІ.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
І. Наказ «Про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт»
(стан: прийнято)
03.10.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №766 «Про виникнення майнових прав інтелектуальної
власності на сорт».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Установлено виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт
згідно з переліком:
№
з/п

Назва ботанічного
таксона

Номер
заявки

Назва сорту

Заявник
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Свитязь»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Свитязь»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Свитязь»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Свитязь»
Рійк Цваан Заадтеелт ен
Заадхандел Б.В.

1

Кабачок

22148002

Золотий
чарівник

2

Кабачок

22148004

Білий трієстер

22127003

Супернано
жовте

22127004

Сонестіна

3
4

Квасоля звичайна
(овочева)
Квасоля звичайна
(овочева)

5

Огірок посівний

21110011

Балтасара

6

Огірок посівний

21110015

Модер

Мінамі Поланд СП.З.О.О.

7

Салат посівний
листковий

22120001

Скамандер

Рійк Цваан Заадтеелт ен
Заадхандел Б.В.

Номер та
дата
експертног
о висновку
2/176 від
29.09.2022
2/175 від
29.09.2022
2/173 від
29.09.2022
2/174 від
29.09.2022
2/177 від
29.09.2022
2/172 від
29.09.2022
2/178 від
29.09.2022
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ІІ. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято)
03.10.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №765 «Про виникнення майнового права інтелектуальної
власності на поширення сортів рослин в Україні».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Установлено виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні згідно з переліком:
№
з/
п

Назва
ботанічного
таксона

Номер
заявки

Назва
сорту

Заявник
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Свитязь»
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Свитязь»
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Свитязь»
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Свитязь»
Рійк Цваан Заадтеелт ен
Заадхандел Б.В.

1.

Кабачок

22148002

Золотий
чарівник

2.

Кабачок

22148004

Білий
трієстер

3.

Квасоля звичайна
(овочева)

22127003

Супернано
жовте

4.

Квасоля звичайна
(овочева)

22127004

Сонестіна

5.

Огірок посівний

21110011

Балтасара

6.

Огірок посівний

21110015

Модер

Мінамі Поланд СП.З.О.О.

7.

Огірок посівний

22110002

Боро

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Свитязь»

8.

Помідор їстівний

22115012

Саммер
Сан

Хазера Сідс Лтд

9.

Помідор їстівний

22115013

Люсіплюс

Хазера Сідс Лтд

10.

Салат посівний
листковий

22120001

Скамандер

Рійк Цваан Заадтеелт ен
Заадхандел Б.В.

Номер та
дата
експертног
о висновку

Рекомендована
зона

1/208 від
29.09.2022

Зг

1/206 від
29.09.2022

Зг

1/204 від
29.09.2022

Зг

1/207 від
29.09.2022

Зг

1/209 від
29.09.2022
1/202 від
29.09.2022
1/211 від
29.09.2022
1/210 від
29.09.2022
1/203 від
29.09.2022
1/205 від
29.09.2022

Зг
Зг
Зг
Зг
Зг
Зг
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ІІІ. Наказ «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі
сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі патентів на сорти
рослин» (стан: прийнято)
05.10.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №775 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в
Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Реєстрі
патентів на сорти рослин».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, та Реєстрі патентів на сорти рослин стосовно
сорту жита посівного (озимого) ЗУ Перформер (заявка №13015008, рік реєстрації −
2016), замінивши у описі сорту рослини інформацію щодо схеми селекції та
розмноження сорту літери, цифри та знаки «(Л2171-П х Л2181-Н) х Л9403 ((L2171-P x
L2181-N) x L9403)» літерами, цифрами та знаками «(Л2171-П х Л2181-Н) х ХЮС 74
((L2171-P x L2181-N) x HYS 74)».
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ІV. Наказ «Про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності
на сорти рослин» (стан: прийнято)
06.10.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №781 «Про державну реєстрацію майнових прав
інтелектуальної власності на сорти рослин».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Здійснено державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на
сорти рослин згідно з переліком:

№

Назва ботанічного
таксона

Номер
заявки

Назва сорту

Володілець майнових прав
інтелектуальної власності на
сорт рослин

Дата
виникненн
я підстави
щодо
державної
реєстрації

Нордік Сід Германі ГмбХ

14.09.2022

1

Жито посівне
(озиме)

20015006

Астранос

2

Огірок посівний

22110004

Местана

3

Павловнія

18649003

Лілов

4

Помідор їстівний

21115030

Могамі

5

Пшениця м’яка
(озима)

20012021

Моментум

Рійк Цваан Заадтеелт ен
Заадхандел Б.В.
Закарпатська державна
сільськогосподарська дослідна
станція Національної академії
аграрних наук України
Рійк Цваан Заадтеелт ен
Заадхандел Б.В.
Нордік Сід А/С
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Компанія
ЛІСТ»; Товариство з
обмеженою відповідальністю
«Луганський Інститут Селекції і
Технологій»
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Компанія
ЛІСТ»; Товариство з
обмеженою відповідальністю
«Луганський Інститут Селекції і
Технологій»

26.09.2022

23.09.2022

26.09.2022
14.09.2022

6

Пшениця м’яка
(озима)

20012023

Макаровка

7

Пшениця м’яка
(озима)

20012026

Смарагд

20019001

Бордо

Нордік Сід А/С

14.09.2022

19020008

Євгенія

Секобра речерчес С.А.С.

24.09.2022

8
9

Ячмінь звичайний
(озимий)
Ячмінь звичайний
(ярий)

28.09.2022

28.09.2022
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V. Наказ «Про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт»
(стан: прийнято)
07.10.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №783 «Про виникнення майнових прав інтелектуальної
власності на сорт».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Установлено виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт
згідно з переліком:
№
з/
п

Назва
ботанічного
таксона

Номер
заявки

Назва сорту

Заявник

8

Картопля

20088014

Акустік

Сі. Маєр Бі.Ві.

9

Картопля

21088002

Балтік Фаєр

Норіка НордрінгКартофельцухтунд Фермерунгс ГмбХ Гросс
Люзевіц

10

Картопля

20088026

Камелія

АйПіАр Б.В.

11

Картопля

20088002

Санред

АйПіАр Б.В.

12

Картопля

20088007

ТРАЙПЛ7

АйПіАр Б.В.

13

Картопля

20088009

Тайгер

АйПіАр Б.В.

14

Картопля

20088027

Кардіма

АйПіАр Б.В.

Номер та
дата
експертного
висновку
2/179 від
04.10.2022
2/180 від
04.10.2022
2/181 від
04.10.2022
2/182 від
04.10.2022
2/183 від
04.10.2022
2/184 від
04.10.2022
2/185 від
04.10.2022
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VІ. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято)
07.10.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України №784 «Про виникнення майнового права інтелектуальної
власності на поширення сортів рослин в Україні».
Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.
СУТЬ НАКАЗУ:
Установлено виникнення майнового права інтелектуальної власності на
поширення сортів рослин в Україні згідно з переліком:
№
з/
п

Назва
ботанічного
таксона

1.

Номер
заявки

Назва
сорту

Заявник

Картопля

20088014

Акустік

Сі. Маєр Бі.Ві.

2.

Картопля

20088015

Леді
Амарілла

Сі. Маєр Бі.Ві.

3.

Картопля

20088016

Сенсейшн

ІПМ Потейто Гроуп Лімітед

4.

Картопля

21088001

Міа

5.

Картопля

21088002

Балтік Фаєр

Норіка
НордрінгКартофельцухт- унд
Фермерунгс ГмбХ Гросс
Люзевіц
Норіка
НордрінгКартофельцухт- унд
Фермерунгс ГмбХ Гросс
Люзевіц

Номер та
дата
експертног
о висновку
1/212 від
30.09.2022
1/213 від
30.09.202
1/216 від
30.09.2022

Рекоме
ндована
зона
ЛП
ЛП
ЛП

1/215 від
30.09.2022

ЛП

1/214 від
30.09.2022

ЛП
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