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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

І. Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» (стан: 

надано для ознайомлення) 

 

14.09.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та надано на 

ознайомлення Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», 

поданий Кабінетом міністрів України. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

На фоні широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації, прогноз, 

врахований під час формування бюджету на 2022 рік, повністю втратив свою 

актуальність. Зазнали змін всі ключові макроекономічні показники та припущення 

прогнозу. 

У цілому, за підсумком 2022 року, очікується падіння ВВП на рівні 33,2 відсотка 

порівняно із 2021 роком, рівень інфляції – 30,1 відсотка (у розрахунку грудень до грудня 

попереднього року). 

 

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України та окремі припущення на 2020 – 2022 роки 

Назва 

2021 2022 2023 

Звіт 

Постанова 

Уряду від 

31.05.2021 

№ 586 (під 

бюджетні 

розрахунки) 

Очікуване 

Мінекономіки 

(станом на 

31.08.2022) 

Прогноз 

Мінекономіки 

(станом на 

31.08.2022) 

Валовий внутрішній продукт:     

номінальний, млрд грн. 5 459,6 5 368,7 4 680,2 6 399,0 

реальна зміна, відсотків, р/р 3,4 3,8 -33,2 4,6 

Індекс споживчих цін:     

у середньому до попереднього року, 

відсотків, р/р 109,4 107,2 121,2 130,6 

грудень до грудня попереднього року, 

відсотків, р/р 110,0 106,2 130,1 130,0 

Індекс цін виробників промислової 

продукції:     

грудень до грудня попереднього року, 

відсотків, р/р 162,2 107,8 132,8 135,7 

Середньомісячна заробітна плата 

працівників, брутто, номінальна, грн 14 014 15 258 14 025 18 508 

Рівень безробіття населення у віці 15 – 70 

років за методологією МОП, відсотків до 

робочої сили відповідного віку 9,9 8,5 27,9 28,2 

Сальдо торговельного балансу, визначене за 

методологією платіжного балансу,  

млн доларів США -2 671 -8 595 -18 665 -14 248 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40472
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Назва 

2021 2022 2023 

Звіт 

Постанова 

Уряду від 

31.05.2021 

№ 586 (під 

бюджетні 

розрахунки) 

Очікуване 

Мінекономіки 

(станом на 

31.08.2022) 

Прогноз 

Мінекономіки 

(станом на 

31.08.2022) 

Експорт товарів та послуг:     

млн доларів США 81 504 70 286 57 187 62 364 

зміна, відсотків, р/р 34,3 6,5 -29,8 9,1 

Імпорт товарів та послуг:     

млн доларів США 84 175 78 881 75 852 76 612 

зміна, відсотків, р/р 33,4 9,2 -9,9 1,0 

Припущення прогнозу 

Обмінний курс гривні до долара США, грн за 

долар США     

в середньому за період 27,3 28,6 32,3 42,2 

на кінець періоду 27,3 28,7  [±1] 36,6 50,0 

 

Дефіцит державного бюджету у 2023 році передбачається на рівні 

20 відсотків ВВП, у тому числі загальний фонд – 17,3 відсотка ВВП та спеціальний 

фонд – 2,7 відсотка ВВП. 

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2023  році планується за 

рахунок державних запозичень у сумі 1 516 873,9 млн грн, в тому числі зовнішніх – 

1 426 149 млн грн, внутрішніх – 90 724,9 млн гривень. Таким чином, зовнішні 

запозичення у 2023 році складуть 94 відсотка від загального обсягу надходжень, а 

внутрішні – 6 відсотків. 

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік прогнозується у сумі 

414 994,5 млн грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу – 98 948,2 

млн грн, державного внутрішнього боргу – 316 046,3 млн гривень.  

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2023 рік прогнозується в 

обсязі 326 283,5 млн грн, в тому числі державного внутрішнього боргу – 263 905,5 млн 

грн, державного зовнішнього боргу – 62 378 млн гривень. 

У 2023 році на фінансування проектів розвитку від іноземних держав, іноземних 

фінансових установ і міжнародних фінансових організацій передбачається залучити 

кошти в обсязі 169 955,6 млн грн, зокрема, від: 

- урядів іноземних держав у 2023 році планується залучити 108 317,6 млн грн, 

або 63,7 відсотка; 

- Європейського інвестиційного банку – 36 558,5 млн грн, або 21,5 відсотка; 

- Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 12 461,6 млн грн, або 7,3 

відсотка; 

- Європейського банку реконструкції та розвитку – 9 624,3 млн грн, або 5,7 

відсотка; 

- інших міжнародних фінансових організацій та іноземних фінансових установ 

– 2 993,6 млн грн, або 1,8 відсотка. 

У проекті Державного бюджету на 2023 рік передбачено видатки на 

встановлення мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року у розмірі 6 700 грн. 

Загальний ресурс на національну безпеку та оборону передбачено у сумі 1 141 

108,2 млн грн. або 17,8 відсотка ВВП. 

Для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної 

інфраструктури, житлового фонду та здійснення інших першочергових заходів у 2023 
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році у складі видатків спеціального фонду враховано видатки на фонд з подолання 

наслідків збройної агресії Російської Федерації у сумі 19 361 млн гривень. 

При плануванні проекту Державного бюджету України на 2023 рік на здійснення 

заходів з проведення земельної реформи враховані кошти загального фонду у обсязі 

139,4 млн грн за рахунок яких, зокрема, передбачається ведення і функціонування, в 

тому числі адміністрування Державного земельного кадастру, що дозволить 

забезпечити безперебійне функціонування АІС Державного земельного кадастру. 

На проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи 

Державного земельного кадастру передбачається спрямувати видатки із загального 

фонду державного бюджету у обсязі 16 млн грн, що забезпечить проведення державної 

інвентаризації земель на площі 1,6 млн гектарів. 

Для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам 

передбачаються видатки за рахунок загального фонду у розмірі 201 млн грн, з яких 200 

млн грн для надання підтримки сільгосптоваровиробникам, які використовують 

меліоровані землі, та організацій водокористувачів, а також 1 млн грн - сімейним 

фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати 

на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Крім цього, для кредитування фермерських господарств передбачається надання 

кредитів з державного бюджету за рахунок спеціального фонду в обсязі 80 млн грн, що 

дозволить створити в фермерських господарствах матеріально-технічну базу для 

забезпечення нарощування обсягів виробництва конкурентоздатної 

сільськогосподарської продукції. 

Для підтримки лісогосподарської галузі у 2023 році враховано видатки 

загального та спеціального фонду державного бюджету у обсязі 447,3 млн грн, які 

будуть спрямовані на забезпечення охорони, у тому числі від пожеж, ефективного 

використання, збереження та відтворення лісового та природно-заповідного фонду 

України, а також на проведення лісогосподарських заходів у державних 

лісогосподарських підприємствах, в яких заготівля ліквідної деревини проводиться в 

незначних обсягах (на півдні та сході України). 

На реалізацію заходів у галузі рибного господарства при плануванні проекту 

Державного бюджету України на 2023 рік враховані видатки в обсязі 110,1 млн грн, що 

дозволить забезпечити діяльність рибовідтворювальних комплексів, здійснити 

вирощування рибопосадкового матеріалу для вселення водних біоресурсів у внутрішні 

природні водойми, а також  забезпечити виконання фінансових зобов’язань перед 

міжнародними організаціями. 

Для забезпечення покращення епізоотичної ситуації у державі на 2023 рік 

враховані видатки у сумі 703,6 млн грн для своєчасного проведення профілактичних 

заходів та ліквідації спалахів гостроінфекційних хвороб, в тому числі спільних для 

тварин та людини. 

Для здійснення заходів державного ветеринарно-санітарного контролю за 

дотриманням ветеринарних вимог під час міжнародних і внутрішніх перевезень та 

проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт державними 

лікарнями ветеринарної медицини та державними ветеринарними лабораторіями 

враховано видатки в обсязі 3 487,1 млн грн. 
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ІІ. 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: рекомендовано профільним комітетом 

прийняти в першому читанні) 

 

16.09.2022 року Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 

прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

першому читанні прийняти за основу 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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ІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (стан: рекомендовано 

профільним комітетом прийняти в першому читанні) 

 

14.09.2022 року Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової 

та митної політики на своєму засіданні розглянув та прийняв рішення рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (реєстр. №7632 від 03.08.2022 

року), поданий народним депутатом України Шуляк О.О. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Законопроектом пропонується внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо встановлення особливості нарахування та сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, за 2022 рік та за наступні податкові звітні періоди, 

включаючи рік, в якому сплине трирічний строк з дати припинення чи скасування 

воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», за 

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації, незалежно від включення відповідної 

території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та територій, 

тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. 

Зокрема, пропонується закріпити у Податковому кодексі України норму про не 

нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта, що підтверджується актом 

огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її 

територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40183
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ІV. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про порядок 

виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо порядку виїзду 

громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової 

підтримки Збройних Сил України» (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

13.09.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та направлено на 

розгляд профільного комітету Проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо 

порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої 

фінансової підтримки Збройних Сил України», ініційований Народним депутатом 

України Мазурашу Г.Г. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проектом Закону пропонується внести зміни у Закон України «Про порядок 

виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», які дозволять 

військовозобов’язаним громадянам в умовах воєнного стану виїжджати за кордон 

(зокрема, на роботу) на умовах гарантованої підтримки ЗСУ. 

Законопроектом пропонується унормувати можливість виїжджати під час 

воєнного стану «військовозобов’язаним» за кордон на умовах гарантованої підтримки 

ЗСУ.  

Зокрема, йдеться про:  

- гарантійний внесок в державний банк в сумі 5 неоподаткованих мінімумів 

для працездатних громадян (станом на теперішній час це 13 тис. грн.), з 

якого щомісяця сума, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати (станом 

на тепер це 2697,5 = ЄСВ 22% - 1430,0 + ПДФО 18% - 1170,0 + військовий 

збір 1,5% - 97,5), буде перераховуватися на рахунок ЗСУ;  

- письмове підтвердження добровільного обов’язку поповнювати цей рахунок 

(з внеском) щомісяця на ту ж суму податків з мінімалки і дозвіл звідти 

перераховувати щомісяця кошти на рахунок ЗСУ. 

Для цього на законодавчому рівні пропонується закріпити наступне: «В умовах 

воєнного стану для виїзду з України громадяни України, які входять до категорій, яким 

законодавчими, або іншими нормативними актами встановлено заборону на виїзд з 

України на час дії воєнного стану, мають додатково надати рішення органу державної 

влади про офіційне відрядження за кордон (у тому числі для перевезення гуманітарних 

вантажів), або документи, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у 

зарубіжному навчальному закладі, або письмове погодження на виїзд за кордон від 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або документи, які 

підтверджують: 

наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском 

у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (який встановлений 

на час виїзду), кошти з якого громадянин не може використовувати за межами України,  

передачу відповідному банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний 

обов’язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском коштами в сумі, яка дорівнює 

мінімум розміру податків з мінімальної заробітної плати (на час перерахунку), за кожен 

місяць (або частину місяця) перебування за кордоном під час дії в Україні воєнного 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40462


ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВИХ ПОДІЙ З АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ 

12.09.2022-18.09.2022 

            
 

 
 

9 

 

стану, та дозвіл відраховувати з рахунку з гарантійним внеском передбачену в цьому 

абзаці мінімальну суму на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку 

Збройних Сил України після завершення кожного місяця, протягом якого громадянин 

перебував за межами України під час дії воєнного стану (або якщо громадянин не 

повідомив банк про повернення в Україну).  

Громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану на умовах, 

передбачених в абзацах другому і третьому частини четвертої цієї статті, для в’їзду в 

Україну мають додатково надати підтвердження виконання ними цих умов.  

Громадяни України, які виїхали з України під час дії воєнного стану не на 

умовах, передбачених у частині четвертій цієї статті, і не мають документів, що 

підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час 

мобілізації, для в’їзду в Україну мають добровільно перерахувати на спеціальний 

рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України суму, яка дорівнює 10 

розмірам прожиткового мінімуму для працездатних громадян (офіційно встановлених в 

Україні на день в’їзду в Україну), за кожен місяць перебування за межами України під 

час дії воєнного стану». 
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V. Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо зарахування окремих адміністративних зборів у сфері ведення Державного 

земельного кадастру» (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

16.09.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та направлено на 

розгляд профільного комітету Проект Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів у 

сфері ведення Державного земельного кадастру», ініційований Народними депутатами 

України Богданець А.В., Юрчишиним П.В., Кириченком М.О., та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Законопроектом пропонується здійснити розподіл адміністративного збору за 

надання відповідних адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного 

кадастру, спрямувавши:  

1) 80 відсотків адміністративного збору за здійснення державної реєстрації 

земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру до загального 

фонду Державного бюджету України, які пропонується в подальшому спрямувати на 

збільшення фонду оплаті праці державних кадастрових реєстраторів та покриття інших 

видатків на ведення Державного земельного кадастру;  

2) 20 відсотків адміністративного збору за надання адміністративних послуг у 

сфері ведення Державного земельного кадастру до спеціального фонду Державного 

бюджету України для їх використання адміністратором Державного земельного 

кадастру на фінансові потреби із забезпечення функціонування та розвитку Державного 

земельного кадастру, а саме за: здійснення державної реєстрації земельної ділянки з 

видачею витягу з Державного земельного кадастру; надання витягу з Державного 

земельного кадастру про: земельну ділянку, обмеження у використанні земель, землі в 

межах адміністративно-територіальних одиниць; довідки, що містить узагальнену 

інформацію про землі (території); викопіювання з картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти (плану); копії документа, що створюється під 

час ведення Державного земельного кадастру; виправлення технічної помилки у 

відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його 

ведення (за бюджетною програмою КПКВК 2803020). 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40468
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VІ. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 

Державний земельний кадастр" щодо удосконалення ведення Державного 

земельного кадастру» (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

16.09.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та направлено на 

розгляд профільного комітету Проект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України "Про Державний земельний кадастр" щодо удосконалення ведення 

Державного земельного кадастру», ініційований Народними депутатами України 

Богданець А.В., Кузнєцовим О.О., Камельчуком Ю.О, та ін. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону спрямований на забезпечення підвищення якості та ефективності 

робіт із ведення Державного земельного кадастру, забезпечення повноти та якості його 

відомостей, а також удосконалення механізмів оприлюднення відомостей Державного 

земельного кадастру та користування ними, виправлення помилок у відомостях 

Державного земельного кадастру та покращення механізму оскарження рішень, дій або 

бездіяльності державних кадастрових реєстраторів, у тому числі усунення 

неоднозначності при визначенні юрисдикції суб’єктів розгляду скарг щодо спорів, 

пов’язаних із веденням Державного земельного кадастру тощо. 

Зокрема, пропонується змінити механізму виправлення помилок у Державному 

земельному кадастрі. На сьогодні у Державному земельному кадастрі значну кількість 

земельних ділянок описано з помилками. Чинний механізм виправлення помилок 

досить громіздкий і передбачає наявність згоди осіб, які мають права на описані з 

помилками земельні ділянки, майже в усіх випадках (стаття 37 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», пункт «ґ» частини першої статті 27 Закону України 

«Про землеустрій»).  

Передбачається змінення правового механізму оскарження дій державних 

кадастрових реєстраторів. Наразі практика застосування положень про адміністративне 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних кадастрових реєстраторів є 

незначною. Однією із причин цього є декларативний характер встановленого 

регулювання процедури оскарження. Пропонується її деталізувати, а також визначити 

повноваження державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру щодо розгляду 

відповідних скарг.  

Пропонується визначити розмір плати за надання адміністративної послуги, 

отриманої як частина адміністративного збору за здійснення державної реєстрації 

земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру для 

забезпечення безперебійного та надійного функціонування автоматизованої системи 

Державного земельного кадастру, її катастрофостійкості, збереження цілісності даних, 

а також для технічного та технологічного забезпечення автоматизації ведення 

Державного земельного кадастру, постійної готовності та доступності інформації для 

користувачів. Також, змінами до статті 47 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр» пропонується дещо збільшити розмір адміністративного збору за надання 

відомостей з Державного земельного кадастру (на 0,005-0,015 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб). 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40465
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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо державної підтримки сільського господарства та експорту агропродукції під 

час воєнного стану» (стан: направлено на розгляд Комітету) 

 

13.09.2022 року Верховною Радою України зареєстровано та направлено на 

розгляд профільного комітету Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо державної підтримки сільського господарства та експорту 

агропродукції під час воєнного стану», ініційований Народними депутатами України 

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

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Законом передбачається:  

- запровадження окремої державної підтримки в частині капітального 

будівництва експортної інфраструктури (шляхом субсидуванню частини плати та 

процентів за кредитами);  

- запровадження окремої державної підтримки в частині оновлення парку 

зерновозів, зернових контейнерів, обладнання з навантаження та розвантаження; 

- запровадження страхування об’єктів зберігання або переробки 

сільськогосподарської продукції від ризиків у виді бойових та воєнних дій; 

- механізм підтримки виробників вітчизняної техніки та обладнання (зерновози, 

причепи, контейнери), шляхом її закупівлі з наступним безоплатним наданням у 

користування сільгоспвиробникам;  

- надання міжнародним неприбутковим організаціям статусу операторів 

мультимодальних перевезень в частині експорту агропродукції. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40438
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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан 

довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у 

сфері довкілля» (стан: рекомендовано профільним комітетом прийняти в першому 

читанні) 

 

14.09.2022 року Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

першому читанні прийняти за основу Проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, 

інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення 

управління у сфері довкілля», ініційований Кабінетом міністрів України. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект акту визначає основні засади створення і функціонування державної 

системи моніторингу довкілля та її підсистем, загальнодержавної екологічної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення прийняття 

управлінських рішень і доступу до екологічної інформації та взаємодії її галузевих 

складових, закріплення принципу, згідно з яким інформаційні потреби управління в 

галузі охорони навколишнього природного середовища є основою для формування та 

функціонування державної системи моніторингу довкілля, функціонування єдиної 

державної системи цивільного захисту, здійснення державної статистичної діяльності, 

ведення державного обліку у галузі охорони навколишнього природного середовища, 

ведення державних кадастрів природних ресурсів, нормування в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, здійснення державного контролю у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, а також планування і здійснення 

природоохоронної діяльності та відтворення цього принципу у відповідних актах 

галузевого законодавства, впорядкування та системне викладення термінів і положень 

щодо визначення екологічної інформації та механізмів забезпечення доступу до неї. 

Проект акту буде реалізовано шляхом: 

- створення державної системи моніторингу довкілля; 

- затвердження актом Кабінету Міністрів України порядку функціонування 

державної системи моніторингу довкілля та її підсистем; 

- затвердження актом Кабінету Міністрів України порядку створення та 

функціонування мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення прийняття управлінських 

рішень та доступу до екологічної інформації; 

- затвердження актами Міндовкілля порядків створення та функціонування 

автоматизованих інформаційних систем у сфері лісового господарства, 

управління водними ресурсами, використання та охорони земель, охорони 

біо- та ландшафтного різноманіття тощо.  

У доопрацьованій редакції законопроекту, підготовленій до повторного першого 

читання, опрацьовані та враховані зауваження та рекомендації комітетів Верховної 

Ради України та Головного науково-експертного управління, які були надані до 

законопроекту у першому читанні, зокрема, щодо усунення неузгодженостей з 

конституційними положеннями у частині доступу до екологічної інформації. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39521
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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

І. Постанова «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки» (стан: 

прийнято) 

 

13.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1030 «Деякі 

питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Затверджено Порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та ведення їх 

обліку, який визначає процедуру віднесення об’єктів, на яких розміщені установки, 

сховища (резервуари, посудини), трубопроводи, машини, агрегати, технологічне 

устаткування (обладнання), споруди або комплекс споруд, що розташовані в межах 

об’єкта на поверхні землі або під землею (виробнича одиниця), в яких тимчасово або 

постійно використовується, переробляється, виготовляється, транспортується, 

зберігається одна або кілька небезпечних речовин, до об’єктів підвищеної небезпеки 

відповідного класу. 

Запроваджується Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки 

- інформаційно-комунікаційна система, що створюється відповідно до вимог Закону 

України “Про публічні електронні реєстри”, держателем якої є ДСНС, та яка забезпечує 

збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та 

надання реєстрової інформації, а також електронну взаємодію між фізичними та 

юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування з 

метою отримання визначеної законодавством інформації у сфері діяльності, пов’язаної 

з об’єктами підвищеної небезпеки. 

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки має проводитись суб’єктами 

господарювання стосовно об’єктів, які перебувають у їх власності або користуванні. 

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки стосовно об’єктів, які 

проектуються, має проводитись замовниками будівництва. 

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки стосовно об’єктів, інформація про 

які є державною таємницею, має проводитись з дотриманням вимог відповідних 

нормативно-правових актів. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-identyfikatsii-obiektiv-1030
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ІІ. Постанова «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 

червня 2020 р. №483 і від 27 травня 2022 р. № 634» (стан: прийнято) 

 

13.09.2022 року Кабінетом Міністрів України винесено Постанову №1026 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. №483 і від 

27 травня 2022 р. №634». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням. 

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Постановою передбачено, що на протокол про результати електронного 

аукціону з оренди державного та комунального майна, договір оренди (у тому числі 

договір, що укладається в результаті продовження договору на новий строк), договір 

про внесення змін до договору оренди та акт приймання-передачі об’єкта оренди в 

електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис з урахуванням 

вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги” та “Про електронні документи 

та електронний документообіг”, крім випадків, коли на підписанні таких документів у 

письмовій формі наполягає переможець аукціону (орендар). Фонд державного майна 

розробляє та публікує на своєму офіційному веб-сайті порядок підписання цих 

документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису. 

Встановлено, що: 

- за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24.02.2022 

року або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24.02.2022 

року або раніше, звільняються від орендної плати орендарі, які є портовими 

операторами та використовують майно, розташоване в морських портах Одеса, 

Чорноморськ, Південний, Миколаїв, Ольвія, Білгород-Дністровський, починаючи з 

24.02.2022 року і до моменту повного відновлення торговельного судноплавства або 

встановлення Кабінетом Міністрів України рівня охорони у зазначених морських 

портах нижче, ніж рівень 3 у кожному із зазначених морських портів; 

- за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24.02.2022 

року або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24.02.2022 

року або раніше, звільняються від орендної плати орендарі, які використовують майно, 

розташоване в аеропортах державної форми власності, починаючи з 24.02.2022 року і 

до моменту  відновлення авіаційної діяльності таких аеропортів. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-3-chervnia-2020-r-483-i-vid-27-travnia-2022-r-634-i130922-1026


ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВИХ ПОДІЙ З АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ 

12.09.2022-18.09.2022 

            
 

 
 

16 

 

 

РОЗДІЛ IIІ. 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

І. Наказ «Про продовження строку дії відстрочок від призову на військову службу 

під час мобілізації» (стан: прийнято) 

 

13.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України №3071 «Про продовження строку дії відстрочок від призову на 

військову службу під час мобілізації». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Cтрок дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації 

військовозобов’язаних, заброньованих згідно з наказами Міністерства економіки 

України від 12.03.2022 №№ 398-22, 403-22, від 15.03.2022 №№ 421-22 (зі змінами від 

13.04.2022 № 842-22), 437-22, від 17.03.2022 № 461-22 (зі змінами від 29.03.2022 № 601-

22), від 18.03.2022 № 480-22, від 19.03.2022 № 485-22, від 22.03.2022 № 512-22, від 

24.03.2022 № 531-22, від 29.03.2022 № 600-22, від 01.04.2022 №№ 621-22, 657-22, від 

02.04.2022 № 685-22, від 06.04.2022 №№ 718-22, 728-22, від 07.04.2022 № 776-22, від 

13.04.2022 №№ 863-22, 869-22, від 23.04.2022 № 986-22 (зі змінами від 07.07.2022 № 

1978), продовжено строком на два місяці. 

https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/nakazy/nakaz-2.pdf
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РОЗДІЛ VІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

І. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Форми та правил видачі 

ветеринарних рецептів (доопрацьований)” (стан: оприлюднено для обговорення) 

 

12.09.2022 року з метою забезпечення проведення громадського обговорення 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднює 

доопрацьований проект наказу Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Форми та 

правил видачі ветеринарних рецептів (доопрацьований)”. 

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: m.tibezh@minagro.gov.ua  

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проектом наказу затверджуються форма та правила видачі ветеринарних 

рецептів на ветеринарні лікарські засоби, які видаються ліцензованими ветеринарними 

лікарями або ветеринарними лікарями ліцензованого закладу ветеринарної медицини. 

У випадках, визначених законом, ветеринарні рецепти можуть також видаватися 

іншими спеціалістами ветеринарної медицини (крім протимікробних ветеринарних 

лікарських засобів або інших ветеринарних лікарських засобів, що вимагають 

попереднього точного діагнозу ветеринарного лікаря). 

mailto:m.tibezh@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-formi-ta-pravil-vidachi-veterinarnih-receptiv-doopracovanij
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ІІ. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Гігієнічних вимог до 

виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження” (стан: 

оприлюднено для обговорення) 

 

13.09.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу 

харчових продуктів тваринного походження”. 

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: 

 

Проектом наказу пропонується Затвердити Гігієнічні вимоги до виробництва та 

обігу харчових продуктів тваринного походження та установити, що: 

1) Гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного 

походження застосовуються до операторів ринку харчових продуктів, що здійснюють 

експорт або заявили компетентному органу про готовність до здійснення такого 

експорту, з дня набрання чинності наказом; 

2) до всіх інших операторів ринку харчових продуктів Гігієнічні вимоги до 

виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження, застосовуються 

через три роки з дня припинення або скасування воєнного стану. 

mailto:n.shchurova@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-gigiyenichnih-vimog-do-virobnictva-ta-obigu-harchovih-produktiv-tvarinnogo-pohodzhennya
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ІІІ. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Порядку вилучення з 

обігу, утилізації або знищення ветеринарних лікарських засобів, що не 

відповідають вимогам законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя 

тварин або термін придатності яких закінчився” (стан: оприлюднено для 

обговорення) 

 

16.09.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

Наказу Мінагрополітики “ затвердження Порядку вилучення з обігу, утилізації або 

знищення ветеринарних лікарських засобів, що не відповідають вимогам законодавства 

про ветеринарну медицину та благополуччя тварин або термін придатності яких 

закінчився”. 

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: v.zaskaleta@minagro.gov.ua.  

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок вилучення з обігу, утилізації 

або знищення ветеринарних лікарських засобів, що не відповідають вимогам 

законодавства. 

 

 

mailto:v.zaskaleta@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-viluchennya-z-obigu-utilizaciyi-abo-znishchennya-veterinarnih-likarskih-zasobiv-shcho-ne-vidpovidayut-vimogam-zakonodavstva-pro-veterinarnu-medicinu-ta-blagopoluch

