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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

І. Проект Закону України «Про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та 

перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування 

ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових 

та/або олійних культур» (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

11.07.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України «Про 

внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються 

для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур», ініційований Народними 

депутатами України Ковальчуком О.В., Гайду О.В., Кулінічем О.І. та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Пропонується внесення змін до розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Митного кодексу України, якими передбачається звільнити у період дії воєнного стану на 

території України та протягом 30 днів з дня його припинення чи скасування при ввезенні 

на митну територію України від оподаткування ввізним митом вироби та обладнання для 

зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та/або олійних культур: 

- полімерні рукави та мішки об'ємом не менше 0,8 метрів кубічних для зберігання 

сільськогосподарської продукції, які класифікуються у товарних підкатегоріях 3923 

21 00 00, 3923 90 00 00, 3920 10 89 90, 3923 29 90 00, 3920 20 80 99 згідно з УКТ 

ЗЕД;  

- причепи і напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням для 

перевезення сільськогосподарської продукції, які класифікуються у товарній 

підкатегорії 8716 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.  

Звільнення не застосовується до товарів, які мають походження з країни, визнаної 

державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою агресором щодо 

України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) 

та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39989
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (стан: 

направлено на розгляд Комітету) 

 

14.07.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони», ініційований 

Народними депутатами України Бондаренком О.В., Мандзієм С.В., Бакунець П.А. та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Відповідно до інформації Міністерства внутрішніх справ України, ДСНС, для 

підвищення мобільності та ефективності пожежної охорони є необхідність у додатковому 

створенні 1051 пожежно-рятувального підрозділу, зокрема, шляхом розвитку мережі 

пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони. 

Запропонований проект Закону спрямований на:  

- забезпечення належних передумов для створення та функціонування 

пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та пожежної 

добровільної охорони;  

- визначення порядку утворення та функціонування місцевої та добровільної 

пожежної охорони;  

- скорочення, передусім у сільській місцевості, часу прибуття до місця виникнення 

пожежі або надзвичайної ситуації шляхом розширення мережі пожежно-

рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони;  

- зменшення кількості випадків загибелі та травмування людей, матеріальних та 

екологічних збитків за рахунок швидкого прибуття пожежно-рятувального 

підрозділу до місця пожежі або надзвичайної ситуації;  

- забезпечення пожежної безпеки в територіальних громадах, профілактики 

виникнення пожежта нещасних випадків, надання допомоги у ліквідації їх 

наслідків;  

- сприяння формуванню культури безпеки життєдіяльності населення, зокрема у 

учнів, студентів та дітей дошкільного віку, а також підвищенню рівня 

згуртованості мешканців громад.  

Законопроектом пропонується: 

- визначити вимоги до працівників місцевої пожежної охорони та критерії 

долучення до членства у добровільній пожежній охороні; 

- визначити статус (права та обов’язки) працівників пожежно-рятувальних 

підрозділів місцевої пожежної охорони та членів добровільної пожежної 

охорони; 

- передбачити можливість утворення підрозділів добровільної пожежної 

охорони громадськими організаціями; 

- надання додаткових соціальних гарантій та покращення мотиваційних умов до 

членства у добровільній пожежній охороні. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40010
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ІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про 

військовий обов'язок і військову службу" щодо вдосконалення порядку звільнення 

військовослужбовців з військової служби за станом здоров’я в умовах воєнного 

стану» (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

14.07.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України «Про 

внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" 

щодо вдосконалення порядку звільнення військовослужбовців з військової служби за 

станом здоров’я в умовах воєнного стану», ініційований Народними депутатами України 

Геращенко І.В., Герасимовим А.В., Іоновою М.М. та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Законопроектом пропонується на законодавчому рівні визначити такі положення:  

- військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа 

резервістів в особливий період, звільняються з військової служби під час воєнного 

стану за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської 

комісії про непридатність до військової служби, що є підставою для видання наказу 

командира військової частини про звільнення з військової служби;  

- контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять 

військову службу за контрактом, звільняються з військової служби з моменту 

оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається 

рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану - до 

оголошення демобілізації: за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) 

військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, що є 

підставою для видання наказу командира військової частини про звільнення з 

військової служби;  

- військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються 

з військової служби з моменту оголошення мобілізації - протягом строку її 

проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту 

введення воєнного стану - до оголошення демобілізації: за станом здоров’я - на 

підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до 

військової служби, що є підставою для видання наказу командира військової 

частини про звільнення з військової служби. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40014
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ІV. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу до військової служби громадян, які досягли граничного віку перебування на 

військовій службі» (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

14.07.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Закону України «Про 

внесення змін до статті 26 Закону України "Про направлено на розгляд Комітету», 

ініційований Народними депутатами України Юрчишиним Я.Р., Безуглою М.В., 

Бобровською С.А. та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу до військової служби громадян, які досягли граничного віку перебування на 

військовій службі» розроблено у зв’язку з необхідністю забезпечення доступу громадян 

України, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, до військової 

служби в особливий період за їх бажанням. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про основи національного спротиву» та передбачити 

можливість для громадяни України, які досягли граничного віку перебування на 

військовій службі, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, мають 

досвід проходження військової служби та/або бойовий досвід бути прийнятими в 

особливий період на військову службу за контрактом, на службу у військовому резерві 

Збройних Сил України та інших військових формувань для потреб комплектування 

Збройних Сил України, Сил територіальної оборони Збройних Сил України, інших 

військових формувань та ведення національного спротиву тощо. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40001
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V. Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про 

регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, 

науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення 

доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та 

посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни (стан: направлено 

на розгляд) 

 

14.07.2022 року Верховною Радою України одержано Проект Постанови про 

прийняття за основу проекту Закону України про регулювання обігу рослин роду коноплі 

(Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для 

створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування 

онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок 

війни, поданий Комітетом Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування. 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Прийняти за основу проект Закону України «Про регулювання обігу рослин роду 

коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній 

діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного 

лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих 

внаслідок війни» (реєстр. № 7457), поданий Кабінетом Міністрів України.  

Доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких пропозицій і 

поправок наполовину та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому 

читанні. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40019
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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

І. Постанова «Про утворення оперативного штабу із забезпечення будівельними 

матеріалами (виробами (продукцією) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (стан: прийнято) 

 

13.07.2022 року ухвалено Постанови №790 «Про утворення оперативного штабу із 

забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією) з метою відновлення 

об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації».  

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Затвердити Положення про оперативний штаб із забезпечення будівельними 

матеріалами (виробами (продукцією) з метою відновлення об’єктів, пошкоджених 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

Оперативний штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету 

Міністрів України, утвореним з метою сприяння забезпеченню координації дій органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (виробників та розповсюджувачів 

продукції) із забезпечення необхідними будівельними матеріалами (виробами 

(продукцією) для забезпечення виконання робіт з відновлення прийнятих в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів (будівель та споруд) та об’єктів незавершеного 

будівництва, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі — 

пошкоджені об’єкти). 

Основними завданнями оперативного штабу є: 

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій (виробників та розповсюджувачів продукції) із забезпечення 

необхідними будівельними матеріалами (виробами (продукцією) для відновлення 

пошкоджених об’єктів; 

2) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що 

виникають під час виробництва та постачання необхідних для відновлення пошкоджених 

об’єктів будівельних матеріалів (виробів (продукції); 

3) підготовка пропозицій щодо: виділення коштів з державного і місцевих 

бюджетів та інших джерел відповідно до законодавства для забезпечення необхідними 

будівельними матеріалами (виробами (продукцією) для відновлення пошкоджених 

об’єктів; оперативного вирішення проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням 

проведення робіт з відновлення пошкоджених об’єктів; стимулювання залучення 

інвестицій для відновлення пошкоджених об’єктів; удосконалення нормативно-правової 

бази та підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з питань, що належать до його компетенції. 

Оперативний штаб відповідно до покладених на нього завдань: 

1) проводить аналіз стану справ щодо виробництва та постачання будівельних 

матеріалів (виробів (продукції), координує дії з проведення моніторингу цін на будівельні 

матеріали (вироби (продукцію); 

2) визначає потреби щодо будівельних матеріалів (виробів (продукції) для 

відновлення пошкоджених об’єктів у постраждалих від збройної агресії регіонах України; 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennia-operatyvnoho-shtabu-iz-zabezpechennia-budivelnymy-materialamy-t130722
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3) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення необхідними 

будівельними матеріалами (виробами (продукцією) для виконання робіт з відновлення 

пошкоджених об’єктів; 

4) визначає причини, що призводять до неналежного забезпечення постраждалих 

від збройної агресії регіонів України будівельними матеріалами (виробами (продукцією) з 

метою відновлення пошкоджених об’єктів; 

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що 

належать до його компетенції; 

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи 

пропозиції та рекомендації. 
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ІІ. Постанова «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів щодо забезпечення належних умов в’їзду 

та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України» (стан: прийнято) 

 

12.07.2022 року ухвалено Постанови №789 «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо 

забезпечення належних умов в’їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території 

України».  

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо забезпечення належних умов в’їзду та виїзду осіб на тимчасово 

окуповані території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.02.2021 року №153 (Офіційний вісник України, 2021 року, №19, ст. 810, №62, ст. 3927), 

зміни, що додаються. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-vykorystannia-koshtiv-peredbachenykh-u-s789-120722
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ІІІ. Постанова «Про утворення Державної служби захисту критичної інфраструктури 

та забезпечення національної системи стійкості України» (стан: прийнято) 

 

12.07.2022 року ухвалено Постанови №787 «Про утворення Державної служби 

захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості 

України».  

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Утворено Державну службу захисту критичної інфраструктури та забезпечення 

національної системи стійкості України як центральний орган виконавчої влади із 

спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості. 

Основними завданнями ДЗКІ є: 

1) формування та реалізація державної політики у сфері захисту критичної 

інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості; 

2) здійснення функціонального управління національною системою захисту 

критичної інфраструктури та національною системою стійкості;  

3) забезпечення координації діяльності міністерств та операторів критичної 

інфраструктури з питань забезпечення стійкості та захисту об’єктів критичної 

інфраструктури. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennia-derzhavnoi-sluzhby-zakhystu-krytychnoi-infrastruktury-ta-zabezpechennia-natsionalnoi-systemy-stiikosti-ukrainy-787-120722
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ІV. Розпорядження «Про призначення Макаренка Д. Г. заступником Голови 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» (стан: 

прийнято) 

 

12.07.2022 року ухвалено Розпорядження №589-р «Про призначення Макаренка Д. 

Г. заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру».  

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Призначити Макаренка Дмитра Геннадійовича заступником Голови Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з дати початку фактичного 

виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи 

скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши 

випробування строком на три місяці. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pryznachennia-makarenka-d-h-zastupnykom-holovy-derzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytan-heodezii-kartohrafii-ta-kadastru-589-120722
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V. Розпорядження «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на Лордкіпанідзе А. Ю.» (стан: прийнято) 

 

12.07.2022 року ухвалено Розпорядження №587-р «Про тимчасове покладення 

виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів на Лордкіпанідзе А. Ю.».  

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів на заступника Голови зазначеної Служби Лордкіпанідзе 

Андрія Юрійовича. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-tymchasove-pokladennia-vykonannia-oboviazkiv-holovy-derzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytan-bezpechnosti-kharchovykh-produktiv-ta-zakhystu-spozhyvachiv-na-lordkipanidze-a-iu-587-120722
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РОЗДІЛ IIІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

І. Наказ «Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2022 рік» (стан: затверджено) 

 

11.07.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято 

Наказ №443 «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: 

 

Затвердити зміну 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), а саме: 

 

 

№ 

з/п 

Вид і назва 

проекту 

регуляторного 

акта 

Ціль прийняття 

проекту 

регуляторного акта 

Строк 

підготовки 

проекту 

регуляторного 

акта 

Відповідальний 

структурний 

підрозділ органу 

виконавчої влади, 

що розроблятиме 

регуляторний акт 

Проекти постанов Кабінету Міністрів України 

10. «Деякі питання 

розрахунку плати 

за видачу 

ветеринарних 

документів» 

Необхідність 

виконання Закону 

України від 

04.02.2021 № 1206-Х 

«Про ветеринарну 

медицину» в частині 

врегулювання 

питання розрахунку 

плати за видачу 

ветеринарних 

документів. 

вересень 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-2
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ІІ. Наказ «Про відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин» (стан: затверджено) 

 

11.07.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято 

Наказ №445 «Про відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Внести відомості до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 

в Україні, про відновлення чинності майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин згідно з переліком, а саме: 

 

ПЕРЕЛІК 

сортів рослин, щодо яких вносяться відомості до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, про відновлення чинності майнового права 

інтелектуальної власності на поширення сортів рослин 

 

№ 
Ботанічний 

таксон 

Номер 

заявки 
Назва сорту 

Рік 

реєстрації 
Підстава 

1 
Соняшник 

однорічний 
09017296 Бразіль 2013 

 клопотання від 07 червня 2022 р. № 

QP-811 товариства з обмеженою 

відповідальністю «НЕВІНПАТ-

УКРАЇНА», яке діє за довіреністю 

компанії «Штрубе Д енд С ГмбХ» 

2 
Соняшник 

однорічний 
11017171 ІМІТОП 2014 

клопотання від 07 червня 2022 р. № 

QP-811 товариства з обмеженою 

відповідальністю «НЕВІНПАТ-

УКРАЇНА», яке діє за довіреністю 

компанії «Штрубе Д енд С ГмбХ» 

3 
Соняшник 

однорічний 
13039010 КАСТО ШТ 2017 

клопотання від 07 червня 2022 р. № 

QP-811 товариства з обмеженою 

відповідальністю «НЕВІНПАТ-

УКРАЇНА», яке діє за довіреністю 

компанії «Штрубе Д енд С ГмбХ» 

4 
Соняшник 

однорічний 
13039007 

МАРЦИАНО 

ШТ 
2017 

клопотання від 07 червня 2022 р. № 

QP-811 товариства з обмеженою 

відповідальністю «НЕВІНПАТ-

УКРАЇНА», яке діє за довіреністю 

компанії «Штрубе Д енд С ГмбХ» 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vidnovlennya-chinnosti-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortiv-roslin-9
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№ 
Ботанічний 

таксон 

Номер 

заявки 
Назва сорту 

Рік 

реєстрації 
Підстава 

5 
Соняшник 

однорічний 
13039006 ШТ9093 2017 

клопотання від 07 червня 2022 р. № 

QP-811 товариства з обмеженою 

відповідальністю «НЕВІНПАТ-

УКРАЇНА», яке діє за довіреністю 

компанії «Штрубе Д енд С ГмбХ» 
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ІІІ. Наказ «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні» (стан: затверджено) 

 

11.07.2022 Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято 

Наказ №444 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Внести зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні, щодо найменування, місцезнаходження власника 

майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини стосовно сортів 

рослин згідно з переліком, а саме: 

 

№  

з/п 
Назва таксону 

Номер 

заявки 

Назва 

сорту 

рослини  

Рік реєстра-

ції 

Найменування, місцезнаходження 

власника майнового права 

інтелектуальної власності на 

поширення сорту рослини 

зазначені 

відомості 

запропоновані 

зміни до 

відомостей 

1  
Соняшник 

однорічний 
09017296 Бразіль 2013 

Штрубе ГмбХ 

енд Ко. КГ 

(Strube GmbH & 

Co. KG) 

(Гауптштрассе 1, 

38387 Зеллінген, 

Німеччина 

(Hauptstrase 1, 

38387 Sollingen, 

Germany)) 

 

Представник:                                 

Гечу Василь 

Леонідович, вул. 

Калинова, б. 

82/20,  

м. 

Дніпропетровськ

, 49087, Україна 

Штрубе Д енд С 

ГмбХ  (Strube 

D&S GmbH) 

(Гауптштрассе 1, 

38387 Зеллінген, 

Німеччина 

(Hauptstrase 1, 

38387 Sollingen, 

Germany)) 

 

Представник:  

ТОВ 

«НЕВІНПАТ-

Україна»                            

Кукшина Тетяна 

Архипівна, вул. 

Дмитрівська, 

56Б, офіс 1,  

м. Київ, 01054, 

Україна 

2 
Соняшник 

однорічний 
11017171 ІМІТОП 2014 

3 
Соняшник 

однорічний 
13039010 

КАСТО 

ШТ 
2017 

4 
Соняшник 

однорічний 
13039007 

МАРЦИА

НО ШТ 
2017 

Штрубе ГмбХ 

енд Ко. КГ 

(Strube GmbH & 

Co. KG) 

(Гауптштрассе 1, 

38387 Зеллінген, 

Німеччина 

Штрубе Д енд С 

ГмбХ  (Strube 

D&S GmbH) 

(Гауптштрассе 1, 

38387 Зеллінген, 

Німеччина 

(Hauptstrase 1, 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-vidomostej-shcho-mistyatsya-v-derzhavnomu-reyestri-sortiv-roslin-pridatnih-dlya-poshirennya-v-ukrayini-ta-reyestri-patentiv-na-sorti-roslin-8
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№  

з/п 
Назва таксону 

Номер 

заявки 

Назва 

сорту 

рослини  

Рік реєстра-

ції 

Найменування, місцезнаходження 

власника майнового права 

інтелектуальної власності на 

поширення сорту рослини 

зазначені 

відомості 

запропоновані 

зміни до 

відомостей 

5 
Соняшник 

однорічний 
13039006 ШТ9093 2017 

(Hauptstrase 1, 

38387 Sollingen, 

Germany)) 

 

Представник:                                 

Гечу Василь 

Леонідович, вул. 

Калинова, б. 

82/20,  

м. 

Дніпропетровськ

, 49087, Україна 

38387 Sollingen, 

Germany)) 

 

Представник:  

ТОВ 

«НЕВІНПАТ-

Україна»                            

Кукшина Тетяна 

Архипівна, вул. 

Дмитрівська, 

56Б, офіс 1,  

м. Київ, 01054, 

Україна 
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ІV. Проект Наказу «Про затвердження Вимог до забезпечення благополуччя тварин 

під час умертвіння» (стан: оприлюднено для обговорення) 

 

З метою забезпечення проведення громадського обговорення Міністерство аграрної 

політики та продовольства України 12.07.2022 року оприлюднило проект наказу 

Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до забезпечення благополуччя тварин під час 

умертвіння». 

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: vakhtangmikadze74@gmail.com.  

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проектом наказу пропонується встановити правила щодо:  

- забезпечення благополуччя сільськогосподарських тварин під час забою;  

- забезпечення благополуччя тварин під час умертвіння з метою депопуляції в 

цілях ліквідації хвороб тварин, що підлягають повідомленню; 

- забезпечення благополуччя тварин під час здійснення пов’язаних з їх 

умертвінням супутніх операцій. 

Проект наказу передбачає імплементацію в законодавстві України вимог 

Регламенту Ради (ЄС) 1099/2009 від 24 вересня 2009 року про захист тварин під час 

умертвіння. 
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V. Проект Наказу «Про затвердження Порядку визначення органом із сертифікації 

обсягів проб сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління, 

призначеного для проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та 

лабораторного сортового контролю» (стан: оприлюднено для обговорення) 

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку визначення 

органом із сертифікації обсягів проб сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів 

першого покоління, призначеного для проведення ділянкового (ґрунтового) сортового 

контролю та лабораторного сортового контролю» Мінагрополітики здійснило його 

публікацію. 

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проектом наказу пропонується встановити: 

- механізм визначення органом із сертифікації обсягів проб насіння сортів рослин 

категорії сертифіковане насіння та гібридів першого покоління, для проведення 

ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю 

залежно від видів сільськогосподарських рослин та типу їх створення, внесених до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні; 

- обсяг відбору проб, призначених для ділянкового (ґрунтового) сортового 

контролю та лабораторного сортового контролю сертифікованого насіння сортів рослин та 

гібридів першого покоління видів чи сортів, які запилюються перехресно, який 

становитиме 10 відсотків від загальної кількості сформованих партій у перший рік такого 

контролю, для самозапилюваних видів – 5 відсотків. 

 


