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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

І. 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: схвалено профільним комітетом) 

 

25.08.2022 року Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти за основу з необхідністю доопрацювання 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», 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: 

 

Положеннями законопроекту пропонується: 

- передбачити, 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 права, 

можуть викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу; 

- закріпити право встановлення об’єктів виробництва біометану, які є 

складовими комплексів з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської 

продукції, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення 

сільськогосподарських угідь; 

- дозволити в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію земельних 

ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у приватній власності, і 

земельних ділянок, які передані громадянам у користування до набрання чинності 

Земельним кодексом України; 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40167
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- відновити дію норми Земельного кодексу України, яка звільняє від 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

індустріальні (промислові) парки. 
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ІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (стан: схвалено 

профільним комітетом) (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

22.08.2022 року одержано Верховною Радою України та направлено на розгляд 

комітету Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України " Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)», ініційований Кабінетом міністрів України. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону передбачає зменшення кількості документів дозвільного 

характеру та врегулювання проблеми правової невизначеності щодо забезпечення 

оприлюднення інформації про документи дозвільного характеру.  

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

передбачає внесення інформації про документи дозвільного характеру до ЄДР. 

Проте, законодавством не визначено механізму та повноважень дозвільних 

органів щодо ведення та наповнення цього реєстру. У зв’язку із цим зазначена 

інформація до ЄДР не вноситься, а вільний доступ до відомостей про документи 2 

дозвільного характеру відсутній.  

Проектом Закону передбачається внести зміни до законів України «Про Перелік 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності», «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», 

«Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону 

атмосферного повітря», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» в частині скорочення кількості документів дозвільного характеру.  

Загалом пропонується скасувати 17 документів дозвільного характеру, що 

включені до Переліку документів дозвільного характеру, затвердженого Законом 

України від 19 травня 2011 р. № 3392.  

Законопроектом також пропонується уточнити назви деяких документів 

дозвільного характеру.  

Механізмом реалізації зазначеного проекту Закону буде перегляд неактуальних 

та економічно невиправданих документів дозвільного характеру, забезпечення 

оперативного доступу до інформації про прийняті дозвільними органами рішення 

шляхом оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах (до моменту внесення 

записів про документи дозвільного характеру до ЄДР). 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40290
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ІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних 

на період мобілізації та на воєнний час» (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

22.08.2022 року одержано Верховною Радою України та направлено на розгляд 

комітету Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на 

період мобілізації та на воєнний час», ініційований Кабінетом міністрів України. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проектом Закону пропонується визначити, що бронюванню підлягають 

військовозобов’язані, як працюють: 

- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування 

зазначених органів в особливий період; 

- на підприємствах, в установах та організаціях, яким доведено 

мобілізаційні завдання (замовлення), у разі коли це необхідно для виконання 

доведених мобілізаційних завдань (замовлень); 

- на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють 

виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення 

для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в 

особливий період, у разі, коли це необхідно для виконанні вищезазаначених 

заходів; 

- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими 

для функціонування економіки та для забезпечення життєдіяльності населення в 

особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, 

установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими 

Кабінетом Міністрів України. 

Перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу 

під час мобілізації та які можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою 

доповнено військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на 

воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями. 

Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної 

влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40288
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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

І. Постанова «Про утворення Координаційного комітету з підготовки та 

забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення 

Всесвітньої виставки “Експо — 2030” в Україні (м. Одесі)» (стан: прийнято) 

 

23.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №974 «Про 

утворення Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України у 

відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки “Експо — 2030” в 

Україні (м. Одесі)» (стан: прийнято)». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Утворено Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України 

у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки “Експо — 2030” в 

Україні (м. Одесі). 

Затверджено Положення про Координаційний комітет з підготовки та 

забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої 

виставки “Експо — 2030” в Україні (м. Одесі). 

Основними завданнями Координаційного комітету є: 

- сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів 

виконавчої влади з питань підготовки та забезпечення участі України у 

відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки “Експо — 2030” 

в Україні (м. Одесі); 

- підготовка рекомендацій та пропозицій з питань підготовки і забезпечення 

участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої 

виставки “Експо — 2030” в Україні (м. Одесі). 

Координаційний комітет відповідно до покладених на нього завдань: 

- вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади з питань, пов’язаних з підготовкою та забезпеченням участі України у 

відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки “Експо — 2030” 

в Україні (м. Одесі); 

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

належать до його компетенції; 

- подає Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації за 

результатами своєї роботи.  

Координаційний комітет під час виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

Посадовий склад Координаційного комітету затверджує Кабінет Міністрів 

України. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennia-koordynatsiinoho-komitetu-z-pidhotovky-ta-zabezpechennia-uchasti-ukrainy-u-vidbori-krainy-kandydata-na-provedennia-vsesvitnoi-vystavky-ekspo-2030-v-ukraini-m-odesi-947-230822
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ІІ. Розпорядження «Розпорядження «Про делегацію Уряду України для захисту 

п’ятої та шостої об’єднаних доповідей про виконання Конвенції про права 

дитини» (стан: прийнято)» (стан: прийнято) 

 

23.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Розпорядження №745-р 

«Розпорядження «Про делегацію Уряду України для захисту п’ятої та шостої 

об’єднаних доповідей про виконання Конвенції про права дитини» (стан: прийнято)». 

 

Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

Утворено делегацію Уряду України для захисту п’ятої та шостої об’єднаних 

доповідей про виконання Конвенції про права дитини, розгляд яких відбудеться 30-31 

серпня 2022 р. в м. Женеві (Швейцарська Конфедерація) під час проведення 91-ої сесії 

Комітету ООН з прав дитини, у складі згідно з додатком. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-delehatsiiu-uriadu-ukrainy-dlia-zakhystu-piatoi-ta-shostoi-obiednanykh-dopovidei-pro-vykonannia-konventsii-pro-prava-dytyny-745-230822
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-  

ІІІ. Постанова «Про затвердження Порядку та умов часткової компенсації 

відсоткової ставки за експортними кредитами» (стан: прийнято) 

 

23.08.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №943 «Про 

затвердження Порядку та умов часткової компенсації відсоткової ставки за 

експортними кредитами». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за експортним 

кредитом український експортер повинен відповідати таким критеріям: 

- позичальником є фізична особа підприємець – резидент або юридична особа – 

резидент, учасниками (засновниками) якого є фізичні або юридичні особи – 

резиденти, у тому числі громадські об’єднання осіб з інвалідністю, кінцеві 

бенефіціарні власники (контролери) яких є фізичними особами – 

резидентами; 

- позичальник зареєстрований на території України (крім тимчасово 

окупованих територій); 

- щодо позичальника не відкрито провадження у справі про банкрутство, він не 

перебуває у процесі ліквідації; 

- позичальник не має на 1 число місяця, в якому буде прийматися рішення 

щодо надання компенсації, прострочену більш як шість місяців 

заборгованість із сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету, 

контроль за справленням яких покладено на органи ДПС; 

- для новоствореного бізнесу (стартап) позичальник повинен мати бізнес-план 

щодо реалізації проекту (виконання зовнішньоекономічного договору 

(контракту), на запровадження якого залучається експортний кредит; 

- позичальник не віднесений до юридичних або фізичних осіб, до яких 

застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), 

відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, 

введеними в дію Указом Президента України щодо застосування 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”. 

Компенсація позичальникам надається через уповноважені банки, що підписали 

з Мінекономіки та приватним акціонерним товариством “Експортно-кредитне 

агентство” (ЕКА) Меморандум про загальні засади співробітництва. 

Компенсація надається виключно за умови страхування експортних кредитів 

ЕКА. 

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за 

користування експортними кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім 

овердрафтів (контокорентних кредитів) у розмірі 1 (однієї) облікової ставки 

Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, 

передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів. 

Компенсації підлягають відсоткові ставки за: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-ta-umov-chastkovoi-kompensatsii-vidsotkovoi-stavky-za-eksportnymy-kredytamy-943-230822
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- короткостроковими договорами (кредитами), залученими для поповнення 

обігових коштів; 

- середньостроковими договорами (кредитами), залученими для поповнення 

обігових коштів, придбання основних засобів виробництва, здійснення 

витрат, пов’язаних з виконанням умов зовнішньоекономічного договору 

(контракту), зокрема на стадії виробництва товарів (робіт, послуг); 

- довгостроковими договорами (кредитами), залученими для придбання 

основних засобів виробництва, обладнання для виробництва та переробки 

продукції товарів, послуг, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів, 

пов’язаних з виконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), 

зокрема на стадії виробництва товарів (робіт, послуг). 

Експортні кредити повинні відповідати таким вимогам: строк кредиту  

- від 2 до 12 років після постачання товарів (робіт, послуг); 

- сума кредиту — не більше 85 відсотків суми зовнішньоекономічного договору 

(контракту), на виконання якого надається експортний кредит. 

Компенсація не надається позичальникам за укладеними кредитними 

договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок бюджетних 

коштів, передбачених для інших державних та регіональних програм. 
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РОЗДІЛ IIІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

І. 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) 

 

23.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України №603 «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 24 березня 2022 року № 191, доповнивши новою позицією: 

 

" 

22. ТОВ «СТОЛИЧНИЙ 

ПЕКАРНИЙ ДІМ» 

44389984 56XP00018ATRC00N 

" 

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-derzhavi
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ІІ. Наказ «Про відмову в державній реєстрації прав на сорт рослини» (стан: 

прийнято) 

 

23.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України №604 «Про відмову в державній реєстрації прав на сорт 

рослини». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Відмовлено в державній реєстрації прав на сорт редьки посівної лобо Жовтнева 

(№ заявки 21667002, дата подання 24.12.2021), заявник Інститут овочівництва і 

баштанництва Національної академії аграрних наук України. 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vidmovu-v-derzhavnij-reyestraciyi-prav-na-sort-roslini-2
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ІІІ. Наказ «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на 

сорти рослин» (стан: прийнято) 

 

23.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №605 «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 сортів сої культурної П11А50 (заявка № 22045004, дата подання 12.01.2022), 

П15А20 (заявка № 22045010, дата подання 12.01.2022) щодо найменування заявника, 

замінивши слова «Піонер Оверсіз Корпорейшн (Pioneer Overseas Corporation)» словами 

«Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. (Pioneer Hi-Bred International, Inc.)» 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-27
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ІV. Наказ «Про внесення змін до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки 

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

 

23.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №608 «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: 

 

Внесено 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): 

1) у графі «Вид і назва проекту регуляторного акта»: 

у пункті 10 розділу «Проекти постанов Кабінету Міністрів України» слова 

«Деякі питання розрахунку плати за видачу ветеринарних документів» замінити 

словами «Про затвердження Методики розрахунку плати за видачу ветеринарних 

документів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»; 

у пункті 16 розділу «Проекти наказів Мінагрополітики» слова «Про 

затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів 

тваринного походження» замінити словами «Про затвердження Гігієнічних вимог до 

виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження та Вимог до 

виробництва та обігу живих двостулкових молюсків, живих голкошкірих, живих 

кишковопорожнинних та живих морських черевоногих»; 

2) у графі «Цілі прийняття регуляторного акта»: 

у пункті 16 розділу «Проекти наказів Мінагрополітики» слова «Затвердження 

Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження, 

забезпечення імплементації вимог законодавства Європейського Союзу до 

законодавства України» замінити словами «Затвердження Гігієнічних вимог до 

виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження та Вимог до 

виробництва та обігу живих двостулкових молюсків, живих голкошкірих, живих 

кишковопорожнинних та живих морських черевоногих, забезпечення імплементації 

вимог законодавства Європейського Союзу до законодавства України». 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-minagropolitiki-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv-na-2022-rik-7
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V. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято) 

 

25.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №617 «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 яким можна ознайомитись за 

вищевказаним посиланням. 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-viniknennya-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortiv-roslin-v-ukrayini-25
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VІ. Наказ «Про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт» 

(стан: прийнято) 

 

25.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №618 «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 яким можна ознайомитись за вищевказаним посиланням. 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-27
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VІІ. Наказ «Про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності 

на поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято) 

 

26.08.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №619 «Про державну реєстрацію майнового права 

інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Здійснити державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин в Україні згідно з переліком, з яким можна ознайомитись за 

вищевказаним посиланням. 
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VІІІ. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Вимог до 

ідентифікаційної позначки та порядку її нанесення” (стан: оприлюднено для 

обговорення) 

 

24.08.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

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, проектом наказу 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. 
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ІХ. Проект Наказу Мінагрополітики “Деякі питання звітності у сфері органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції” (стан: оприлюднено для 

обговорення) 

 

26.08.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

Наказу Мінагрополітики “Деякі питання звітності у сфері органічного виробництва, 

обігу та маркування органічної продукції”. 

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.lupandina@minagro.gov.ua.  

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проектом наказу пропонується врегулювати питання декларування оператором 

обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг, та подання органом сертифікації 

зведених матеріалів щодо таких обсягів до Держпродспоживслужби та 

Мінагрополітики. Також встановлюється механізм звітування органу сертифікації до 

зазначених центральних органів виконавчої влади про видані ним сертифікати. 

 

 


