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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

І. Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні"» (стан: рекомендовано прийняти 

за основу) 

 

15.08.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні"». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Затверджено Указ Президента України від 12 серпня 2022 року №573/2022 "Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні". 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2500-20#Text
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ІІ. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» (стан: Закон направлено на підпис Президенту) 

 

15.08.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Внесено зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» з метою:  

1) усунення незручностей та бюрократизації у процесі державної реєстрації 

(перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для 

доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в 

особливий період, що належать підприємствам, установам і організаціям;  

2) запровадження механізмів безпосереднього доступу військовими 

комісаріатами до актуальної інформації про транспортні засоби, які можуть бути 

призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових 

формувань в особливий період.  

Зокрема, встановлено, що територіальні органи Міністерства внутрішніх справ 

України щокварталу подають до територіальних центрів комплектування та соціальної 

підтримки відомості про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з 

обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та 

організацій і можуть бути призначені для задоволення потреб Збройних Сил України та 

інших військових формувань в особливий період. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39573
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ІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і 

агрохімікатами» (стан: прийнято за основу із скороч. строку підготовки) 

 

16.08.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 

строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з 

пестицидами і агрохімікатами», ініційований Народними депутатами України 

Лабазюком С.П., Вінтоняк О.В., Чайківським І.А. та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проєктом Закону передбачено внесення змін до Законів України «Про 

пестициди і агрохімікати», «Про страхування», «Про дитяче харчування», «Про 

ліцензування видів господарської діяльності».  

Такими змінами пропонується:  

1) чітко розмежувати і збалансувати повноваження органів державної влади у 

сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами;  

2) врегулювати питання ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених до використання в Україні, який буде функціонувати на засадах 

безоплатності та відкритого доступу до нього;  

3) привести термінологію Закону у відповідність із законодавством ЄС;  

4) привести вимоги до змісту етикетки і до маркування пестицидів і 

агрохімікатів у відповідність до законодавства ЄС;  

5) встановити вимоги до пакування і маркування пестицидів і агрохімікатів 

таким чином, щоб мінімізувати ймовірності їх помилкового прийняття за харчовий 

продукт, напій, лікарський засіб та корм, як це вимагається законодавством ЄС;  

6) скасувати норми про спеціальні сировинні зони, призначені для вирощування 

продукції для дитячого і дієтичного харчування, оскільки існування такого 

регулювання не відповідає законодавству ЄС;  

7) скасувати норми про обов’язковість страхування господарської діяльності у 

сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, як такі, що не відповідають 

законодавству ЄС;  

8) привести у відповідність до вимог СОТ підстави для повної або часткової 

заборони на застосування пестицидів і агрохімікатів;  

9) забезпечити прозорість процедури державного випробування пестицидів і 

агрохімікатів;  

10) уточнити перелік підстав, наявність яких дозволяє випустити пестициди і 

агрохімікати у вільний обіг на митній території України;  

11) режим ліцензування запропоновано поширити у тому числі на здійснення 

операцій із фасування пестицидів, а не тільки на їх виробництво, як це є на сьогодні;  

12) посилити роль Мінекології у питанні здійснення державної реєстрації 

пестицидів і агрохімікатів (стаття 16-1) та привести повноваження щодо контролю за 

поводженням із пестицидами у відповідність до реалій (статті 16-7 і 16-3), усунувши 

відповідні дублювання;  

13) встановити, що фальсифіковані пестициди і агрохімікати підлягають 

вилученню, утилізації і знищенню; 6  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/5122
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14) надати державним інспекторам право прийняття рішення про заборону 

ввезення і торгівлі пестицидів і агрохімікатів, які визнано фальсифікованими;  

15) виключаються вимоги, що є архаїчними, дублюють одна одну, є предметом 

регулювання інших Законів України, не відповідають законодавству ЄС або створюють 

правові колізії у рамках чинного законодавства України. 
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ІV. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо усунення дискримінації 

вантажовідправника за порушення вимог вагового контролю» (стан: прийнято за 

основу із скороч. строку підготовки) 

 

16.08.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 

строку підготовки Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо усунення дискримінації вантажовідправника за 

порушення вимог вагового контролю», ініційований Народними депутатами України 

Лабазюком С.П., Вінтоняк О.В., Чайківським І.А. та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Пропонується внести зміни до КУпАП, якими:  

1) зобов’язати 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) скасувати адміністративну відповідальність за внесення (зазначення) 

вантажовідправником недостовірних відомостей про габарити вантажу до товарно-

транспортної 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 товарно-

транспортної 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) встановити 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. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40221
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V. Проект Закону 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: направлено на розгляд Комітету) 

 

09.08.2022 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону 

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», 

ініційований Народними депутатами України Потураєвим М.Р., Кравчук Є.М., 

Макаровим О.А. та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Метою законопроекту 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.  

Передбачається внесення змін і доповнень 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», якими 2 пропонується відтермінувати набрання чинності окремих 

положень, які стосуються умов розташування стаціонарних конструкцій для 

розміщення зовнішньої реклами 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40273
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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

І. Розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету 

для надання грантів бізнесу» (стан: прийнято) 

 

16.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Розпорядження №723-р 

«Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання грантів 

бізнесу». 

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Виділити в межах загального обсягу коштів, установленого абзацом першим 

пункту 11 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 532 “Про 

виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання грантів з метою 

створення або розвитку бізнесу”, Міністерству економіки 103 346,358 тис. гривень за 

бюджетною програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”, з них 74 

318,358 тис. гривень – на надання мікрогрантів для створення або розвитку власного 

бізнесу, 29 028 тис. гривень – на надання грантів для створення або розвитку 

садівництва, ягідництва та виноградарства. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vydilennia-koshtiv-z-rezervnoho-f-a723r
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-  

ІІ. Постанова «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та 

іншим виробникам сільськогосподарської продукції» (стан: прийнято) 

 

16.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №918 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам 

сільськогосподарської продукції». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам 

сільськогосподарської продукції. 

З порядком можна ознайомитись за вищевказаним посиланням. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-vykorystannia-koshtiv-peredbachenykh-u-derzhavnomu-biudzheti-dlia-nadannia-pidtrymky-fermerskym-hospodarstvam-ta-inshym-vyrobnykam-silskohospodarskoi-918-190822
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РОЗДІЛ IIІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

І. Наказ «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти 

рослин» (стан: прийнято) 

 

15.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України №572 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі 

заявок на сорти рослин». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Внесено зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на сорти рослин 

стосовно сорту салату посівного головчастого Карат (заявка № 21421001, дата подання 

09.09.2021), сорту перцю однорічного (солодкого) Старк (заявка № 21113005, дата 

подання 09.09.2021) щодо інформації, наведеної: 

1) в пункті 7.2 технічної анкети сорту, змінивши позначку «Ні» позначкою 

«Так», доповнивши умови для вирощування сорту або проведення експертизи словами 

та цифрами «Для вирощування у плівкових теплицях при оптимальній температурі не 

нижче +10 ℃»; 

2) в розділі 4 показників для визначення придатності сорту для поширення в 

Україні сорту салату посівного головчастого Карат (заявка № 21421001, дата подання 

09.09.2021), позначки «Лісостеп, Степ» замінити позначкою «Закритий ґрунт»; сорту 

перцю однорічного (солодкого) Старк (заявка № 21113005, дата подання 09.09.2021), 

позначку «Лісостеп» замінити позначкою «Закритий ґрунт». 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-vidomostej-shcho-mistyatsya-v-reyestri-zayavok-na-sorti-roslin-16
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ІІ. Наказ «Про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на 

сорти рослин» (стан: прийнято) 

 

16.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України №574 «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 

виникнення 

підстави щодо  

державної 

реєстрації 

1 Боби кінські 20094001 Ясон 

Інститут кормів та 

сільського 

господарства Поділля 

Національної академії 

аграрних наук України 

04.08.2022 

2 Боби кінські 20094002 Вінтер 

Інститут кормів та 

сільського 

господарства Поділля 

Національної академії 

аграрних наук України 

04.08.2022 

3 Салат посівний листковий 21120004 Афіліон 
Рійк Цваан Заадтеелт  

ен Заадхандел Б.В. 
03.08.2022 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-26
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ІІІ. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан: 

прийнято) 

 

17.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №576 «Про встановлення дати подання заявки на 

сорти рослин». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Встановлено дату подання заявки на сорти рослин згідно з переліком: 
 

№ 

Назва 

ботанічного 

таксона 

Назва сорту 
Номер 

заявки 

Дата подання 

заявки 
Заявник 

Вхідний 

Мінагро- 

політики 

1  Півонія Дударик 22329001 26.07.2022 

Національний 

ботанічний сад ім. 

М. М. Гришка 

Національної академії 

наук України 

26.07.2022 

  № 14386/09 

2  
Фенхель 

звичайний 
Боелі 22066001 01.08.2022 

Рійк Цваан Заадтеелт 

ен Заадхандел Б.В. 

01.08.2022 

№ 14916/09 

3  
Цибуля 

городня 
Редфлеш 22106003 26.07.2022 Хазера Сідз Б.В. 

26.07.2022  

№ 14345/09 

4  Цибуля порей Сферос 22105001 01.08.2022 
Рійк Цваан Заадтеелт 

ен Заадхандел Б.В. 

01.08.2022 

№ 14920/09 

5  
Сорго 

цукрове 
Ботанічний 22241001 26.07.2022 

Національний 

ботанічний сад ім. 

М. М. Гришка 

Національної академії 

наук України 

26.07.2022 

№ 14375/09 

6  Півонія 
Леґінь 

Гоноровий 
22329002 26.07.2022 

Національний 

ботанічний сад ім. 

М. М. Гришка 

Національної академії 

наук України 

26.07.2022 

№ 14385/09 

7  
Пшениця 

м’яка (озима) 

ШТРУ1309

65.34 
22012042 28.07.2022 

Штрубе Резерч ГмбХ 

енд Ко.КГ 

28.07.2022 

№ 14654/09 

8  
Пшениця 

м’яка (озима) 

ШТРУ1309

27.39 
22012043 28.07.2022 

Штрубе Резерч ГмбХ 

енд Ко.КГ 

28.07.2022 

№ 14652/09 

9  
Пшениця 

м’яка (озима) 

ШТРУ1309

75.13 
22012045 28.07.2022 

Штрубе Резерч ГмбХ 

енд Ко.КГ 

28.07.2022 

№ 14655/09 

10  
Пшениця 

м’яка (озима) 

ШТРУ1309

65.20 
22012044 28.07.2022 

Штрубе Резерч ГмбХ 

енд Ко.КГ 

28.07.2022 

№ 14653/09 
 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-27
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ІV. Проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку 

проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або 

садивний матеріал” (стан: оприлюднено для обговорення) 

 

18.08.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку проведення 

сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал”. 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом постанови пропонується встановити:  

1) процедуру визначення сортових якостей садивного матеріалу шляхом 

польового оцінювання насаджень для перевірки на наявність регульованих шкідливих 

організмів, встановлення відповідності сорту морфологічним ознакам, визначеним під 

час його державної реєстрації, та, при необхідності, лабораторного сортового контролю 

молекулярно – генетичними методами; 

2) строки подання заяви визначення сортових якостей садивного матеріалу; 

3) строк дії сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; 

механізм пересертифікації імпортованого садивного матеріалу або при 

дорощуванні, перешкілці в новому вегетаційному періоді (сезоні). 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-provedennya-sertifikaciyi-vidachi-ta-skasuvannya-sertifikativ-na-nasinnya-taabo-sadivnij-material-3
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V. Проект Наказу Мінагрополітики “ Про затвердження Вимог до повного 

технологічного циклу виробництва тютюнових виробів” (стан: оприлюднено для 

обговорення) 

 

18.08.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

Наказу Мінагрополітики “ Про затвердження Вимог до повного технологічного циклу 

виробництва тютюнових виробів”. 

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проектом наказу пропонується встановити перелік вимог до повного 

технологічного циклу виробництва тютюнових виробів, а саме сигарет, що відносяться 

до товарної підкатегорії 2402 20 90 10, 2402 20 90 20 згідно з УКТ ЗЕД. 

Вимоги до повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів 

включають у себе необхідність суб’єкту господарювання мати: 

1) право власності або право володіння та/або користування спеціально 

обладнаними приміщеннями (цехами) з певними умовами (температура, вологість 

тощо) та технологічним обладнанням для промислового виробництва тютюнових 

виробів за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки 

один суб’єкт господарювання та використання яких для інших цілей забороняється 

(крім місця зберігання тютюнових виробів, внесеного до Єдиного державного реєстру 

місць зберігання); 

2) спеціально обладнані приміщення (цехи) для виготовлення тютюнової суміші 

та для виробництва сигарет; 

3) кваліфікованих фахівців з виробництва тютюнових виробів; 

4) спеціальну нормативну та технологічну документацію з виробництва 

тютюнових виробів; 

5) лабораторію (за місцем виробництва тютюнових виробів або за місцем 

розташування, зазначеним у договорі з лабораторією), акредитовану органами 

виконавчої влади, уповноваженими на це відповідно до законодавства,  оснащену 

необхідним діючим обладнанням та приладами для здійснення контролю за 

проведенням технологічних операцій, якістю сировини та готової продукції, власну або 

залучену на договірних засадах; 

 6) обладнання для промислового виробництва сигарет, передбачене для цеху 

виготовлення тютюнової суміші: 

 обладнання для порційного різання кіп тютюну; 

 барабан (циліндр) системи прямого кондиціювання або барабан (циліндр) 

системи прямого кондиціювання та соусування тютюну; 

 барабан (циліндр) для соусування тютюну або барабан (циліндр) системи 

прямого кондиціювання та соусування тютюну; 

 змішувальна установка або силос – змішувач; 

 станок для різання тютюну; 

 обладнання для сушіння та кондиціювання тютюну; 

 силос (бункер); 
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7) обладнання для промислового виробництва сигарет, передбачене для цеху 

виробництва сигарет: 

 машина для виготовлення сигарет; 

 фільтрозбиральна машина (для виготовлення сигарет з фільтром); 

 машина для пакування сигарет у пачки; 

 пристрій для наклеювання акцизної марки; 

 машина для пакування пачок у блоки (можуть використовуватись паперові, 

картонні, плівка, та інші); 

 прилади для обліку готової продукції. 

4. Суб’єкт господарювання має право використовувати додатково до 

обладнання, зазначеного у пункті 3, інші типи обладнання для виробництва тютюнових 

виробів. 

5. Відомості про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, 

що використовується суб’єктом господарювання та відноситься до товарної 

підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки 

тютюну), підлягають внесенню до Єдиного реєстру обладнання для промислового 

виробництва сигарет та цигарок у встановленому законодавством порядку. 



ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВИХ ПОДІЙ З АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ 

15.08.2022-21.08.2022 
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VІ. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Гігієнічних вимог до 

швидкозаморожених харчових продуктів, призначених для споживання людиною” 

(стан: оприлюднено для обговорення) 

 

18.08.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Гігієнічних вимог до швидкозаморожених 

харчових продуктів, призначених для споживання людиною”. 

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: n.shchurova@minagro.gov.ua.  

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проект наказу: 

1) запроваджує в законодавстві України визначення швидкозаморожених 

харчових продуктів; 

2) встановлює загальні принципи, що їм мають задовольняти швидкозаморожені 

харчові продукти; 

3) визначає рівень температури, що її необхідно підтримувати на потужностях, 

що здійснюють поводження, зберігання, складування, транспортування та/або обіг 

швидкозаморожених харчових продуктів; 

4) встановлює вимоги до морозильного обладнання та перелік кріогенних 

середовищ (рідин), що дозволено використовувати для швидкого заморожування 

харчових продуктів; 

5) встановлює особливості маркування швидкозаморожених харчових 

продуктів. 


