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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

І. Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським 

Союзом про участь України у Програмі ЄС LIFE – Програмі дій з довкілля та 

клімату» (стан: направлено на підпис Президенту) 

 

0.09.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у 

Програмі ЄС LIFE – Програмі дій з довкілля та клімату». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Законом Ратифіковано Угоду між Україною та Європейським Союзом про 

участь України у Програмі ЄС LIFE − Програмі дій з довкілля та клімату, укладену 24 

червня 2022 року в м. Києві та 13 липня 2022 року у м. Празі (додається), яка набирає 

чинності з дати, коли Сторони повідомили одна одну про завершення своїх внутрішніх 

процедур, необхідних для набрання нею чинності. 

Програма LIFE є інструментом в ЄС для фінансування проектів захисту довкілля 

та кліматичних заходів, яка працює з 1992 року та співфінансує понад 5 500 проектів у 

ЄС та за його межами. Програма LIFE підтримує державні органи, неурядові 

організації та приватні суб’єкти, особливо малі та середні підприємства, у переході до 

сталої, енергоефективної, відновлюваної, кліматично нейтральної та стійкої економіки, 

тим самим сприяючи її сталому розвитку. У 2021 році Україна була включена до 

переліку країн, для яких є доступним фінансування та відкрита можливість подачі 

проектів до Програми LIFE. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40435
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ІІ. Постанова «Про звернення Верховної Ради України до Генеральної Асамблеї 

Організації Об’єднаних Націй, Програми Організації Об’єднаних Націй з 

навколишнього середовища, Європейського Парламенту, Європейської Комісії, 

парламентів та урядів держав, які є членами Генеральної Асамблеї Організації 

Об’єднаних Націй, щодо утворення спеціальної екологічної моніторингової місії 

для фіксації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії на території 

України» (стан: набрала чинності) 

 

20.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Постанову “Про звернення 

Верховної Ради України до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, 

Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища, Європейського 

Парламенту, Європейської Комісії, парламентів та урядів держав, які є членами 

Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, щодо утворення спеціальної 

екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок 

збройної агресії на території України». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Схвалено Звернення Верховної Ради України до Генеральної Асамблеї 

Організації Об’єднаних Націй, Програми Організації Об’єднаних Націй з 

навколишнього середовища, Європейського Парламенту, Європейської Комісії, 

парламентів та урядів держав - членів Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних 

Націй щодо утворення спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації 

екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації на 

території України. 

У Зверненні Верховна Рада України закликає: 

- утворити під егідою міжнародних організацій спеціальний орган з 

екологічного моніторингу та забезпечити його роботу в Україні для перевірки вже 

зафіксованих українською владою заподіяних Російською Федерацією екологічних та 

пов’язаних з ними злочинів, з наданням зазначеному органу відповідного мандата 

Організації Об’єднаних Націй на проведення таких дій; 

- надати Україні допомогу для невідкладного запровадження процесу 

документування екологічних злочинів з дотриманням принципів об’єктивності та 

незалежності при формуванні доказової бази, а також з метою створення спеціальних 

органів, які розглядатимуть такі випадки заподіяння екологічної шкоди; 

- об’єднати зусилля міжнародного співтовариства для збереження спільного 

навколишнього природного середовища. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2594-20#Text
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ІІІ. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в 

майбутньому» (стан: передано на підпис Президенту) 

 

20.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з 

об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Основною метою Закону є забезпечення полегшення доступу населення до 

нового житла, зменшення податкового навантаження при наданні нового житла, 

створення прозорих, виважених і розумних умов для інвестування, пов’язаного з 

нерухомістю, і її використання, а також очищення галузі від можливого податкового 

шахрайства шляхом зміни порядку оподаткування операцій, пов’язаних із створенням і 

постачанням житлової нерухомості. 

Законом:  

1) Встановлено касовий метод для забудовників та девелоперів щодо визначення 

податкових зобов’язань з податку на додану вартість відносно операцій з об’єктами 

нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. При цьому не підлягає 

бюджетному відшкодуванню сума від’ємного значення, до розрахунку якої включено 

суми податку сплачені отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному 

податкових періодах постачальникам товарів/послуг, які використані або будуть 

використані в операціях з першого постачання житла. Суми такого від’ємного значення 

будуть зараховуватись до складу податкового кредиту наступного звітного 

(податковий) періоду до її повного погашення податковими зобов’язаннями. 

2) Уточнено, що під активами інституту спільного інвестування розуміється 

лише сформована (оплачена) за рахунок коштів спільного інвестування сукупність 

активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку. 

3) Включено до переліку операцій з «першого постачання житла» також операції 

з купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного 

будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості.  

4) Установлено порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

доходу від операцій з неподільнім об’єктом незавершеного будівництва/майбутнім 

об’єктом нерухомості, подільним об’єктом незавершеного будівництва та з 

відступлення прав вимоги за договором купівлі-продажу неподільного об’єкта 

незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, щодо якого сплачено 

частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця. Зокрема 

визначено, що вказаний дохід оподатковується за ставкою 18 % та водночас може бути 

зменшений на документально підтверджені витрати. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40262
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ІV. Закон України «Про Національний реєстр викидів та перенесення 

забруднювачів» (стан: направлено на підпис Президенту) 

 

20.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Закон регулює відносини, пов’язані із створенням та функціонуванням Реєстру, 

реєстрацією об’єктів, складенням та поданням до уповноваженого органу звітів 

операторів, довідок про дифузні джерела, внесенням даних про викиди та перенесення 

забруднювачів і відходів до Реєстру щодо об’єктів, дифузних джерел, розташованих в 

Україні (реєстрація викидів та перенесення забруднювачів і відходів). 

Реєстр містить інформацію про:  

1) викиди забруднювачів в атмосферне повітря, води та землю в обсягах понад 

порогові обсяги викидів, визначені переліком забруднювачів;  

2) перенесення за межі промислового майданчика небезпечних відходів в обсязі 

понад 2 тонни на рік або інших відходів в обсязі понад 2 тисячі тонн на рік 

для проведення операцій з відновлення або видалення відходів, крім 

операцій із видалення відходів, таких як обробка ґрунту (зокрема біохімічний 

розклад рідких чи мулових відходів у ґрунті) та закачування на глибину 

(зокрема вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, 

соляні куполи природних резервуарів);  

3) перенесення за межі промислового майданчика забруднювачів у зворотних 

(стічних) водах, призначених для очищення, в обсягах понад порогові обсяги 

викидів, визначені переліком забруднювачів;  

4) викиди забруднювачів, що здійснюються дифузними джерелами;  

5) об’єкти та дифузні джерела. 

Реєстр призначений для забезпечення безоплатного загального доступу 

громадськості та інших користувачів Реєстру (крім інформації з обмеженим доступом) 

до узгоджених і достовірних даних про викиди та перенесення забруднювачів і відходів 

та вільного використання таких даних. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38698
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V. Закон України «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії 

правового режиму воєнного, надзвичайного стану» (стан: передано на підпис Голові 

Верховної Ради) 

 

21.09.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України 

щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, 

надзвичайного стану». 

 

Зі змістом Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ЗАКОНУ: 

 

Закон спрямований на зміну ставок акцизного податку на бензини моторні, 

важкі дистиляти та скраплений газ для наповнення дохідної частини бюджету з метою 

належного утримання мережі автомобільних доріг, а також зниження ставок акцизного 

податку та податку на додану вартість на паливо моторне альтернативне на період дії 

правового режиму воєнного, надзвичайного стану. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40341
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VІ. 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: прийнято за основу із скороченням 

строку підготовки) 

 

20.09.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу із скороченням 

строку підготовки 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 вищезазначених 

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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VІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами 

та суб'єктами державного сектору економіки» (стан: прийнято за основу) 

 

20.09.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного 

сектору економіки», ініційований Кабінетом міністрів України. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Метою проекту акту є підвищення ефективності використання земель 

сільськогосподарського призначення суб’єктами державного сектору економіки через 

створення організаційно-правового механізму для удосконалення їх організаційно-

правової форми та заміни титулу права постійного користування земельними ділянками 

на оренду земель. 

Законопроектом пропонується:  

1. Надання Кабінету Міністрів України право визначати та приймати рішення 

про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, 

організацій, яким належить право постійного користування земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення. 

2. Встановити організаційно-правовий механізм перетворення державних 

підприємств, у постійному користуванні яких перебувають земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення загальною площею не менше 100 га, у товариства 

з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків часток у статутному капіталі яких 

належать державі. 

3. Визначення порядку переоформлення права постійного користування 

земельними ділянками державного підприємства, що перетворюється на юридичну 

особу іншої організаційно-правової форми, на право оренди строком на 50 років. 

4. Запровадження передачі в суборенду земельних ділянок державної власності, 

які орендуються державними підприємствами, виключно на земельних торгах. 

5. Визначення порядку переоформлення права довічного успадковуваного 

володіння землею, права постійного користування земельною ділянкою на право 

оренди землі або викуп таких земельних ділянок. 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40111
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VІІІ. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного 

господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та 

сфері аквакультури» (стан: прийнято за основу) 

 

20.09.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та 

раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури", ініційований 

Кабінетом міністрів України. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону передбачає внесення змін до законів України в частині 

розширення видів дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), передбачивши окремо (промислове 

рибальство; вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, 

дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з'ясування їх санітарно-

епідеміологічного стану; контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх 

стану та запасів; меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх 

оптимального видового та вікового складу; вилов водних біоресурсів з метою 

отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення 

аквакультури; любительське і спортивне рибальство у водних об'єктах загального 

користування), крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України. 

Також встановлюється, що Порядок видачі документів дозвільного характеру або 

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів 

дозвільного характеру в галузі рибного господарства встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

Встановлюється механізм продажу на аукціонах права на укладання договорів 

на право спеціального використання водних біоресурсів та передбачається видача 

дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних 

об'єктах (їх частинах) (промислове рибальство) автоматично протягом двох робочих 

днів суб'єктам господарювання при укладенні договору. Порядок проведення аукціонів 

з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних 

біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та форма Типового 

договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських 

водних об'єктах (їх частинах) встановлюється Кабінетом Міністрів України. Кошти, 

отримані від продажу права на укладання договорів на право спеціального 

використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) 

зараховуватимуться до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів та 

до Державного фонду розвитку рибного господарства у складі спеціального фонду 

Державного бюджету України. 

Вносяться зміни щодо порядку та умов надання в користування гідротехнічних 

споруд для цілей аквакультури, передбачивши чіткий алгоритм дій та повноваження 

відповідних органів виконавчої влади. 

Вводиться поняття Єдиної державної електронної системи управління рибною 

галуззю, як загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40161
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забезпечення доступу до інформації про рибну галузь України та її мережі, що 

забезпечує створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорону, захист інформації, а також електронну взаємодію між фізичними та 

юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, суб’єктами надання 

адміністративних послуг, суб’єктами надання публічних (електронних публічних) 

послуг з метою отримання адміністративних та інших публічних (електронних 

публічних) послуг у сфері рибного господарства. 

Передбачається видача дозвільної документації в електронній формі. Строк дії 

документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства становить один 

календарний рік. Запроваджується Реєстр дозволів у сфері рибного господарства. 

З підстав відмови у видачі дозвільних документів виключено відсутність частки 

нерозподіленого ліміту водних біоресурсів, а також використання виділеної кількості 

водних біоресурсів менш як на 75% протягом попередніх чотирьох років, що має 

гарантувати рівний доступ суб'єктів господарювання до входу на ринок. 

Одночасно, запроваджується механізм декларування права на рибальство в 

електронній формі, як інструмент ідентифікації та простежуваності, що надає 

можливість власнику декларації в подальшому брати участь в аукціонах з продажу прав 

на укладання договорів на право спеціального використання водних біоресурсів. 

Удосконалюється процес розподілу ліміту на квоти спеціального використання 

водних біоресурсів та прогнозів допустимого вилову та умови спеціального 

використання водних біоресурсів. Квоти розраховуються на основі ліміту та 

промислової потужності окремо по кожній водоймі пропорційно до даних державної 

статистики за останні чотири роки, що передують розрахунковому, про обсяг добутих 

(виловлених) кожним користувачем водних біоресурсів у середньому за рік. 

Проект Закону передбачає виключення частини повноважень посадових осіб 

органів рибоохорони, щодо видачі та скасування документів на право добування 

водних біоресурсів, зупинки діяльності суб'єктів рибного господарства, подання 

суб'єктами господарювання на вимогу органів рибоохорони звітів про обсяги 

спеціального використання водних біоресурсів, погодження режимів 

рибогосподарської експлуатації водних об'єктів і видачі дозволів на днопоглиблювальні 

роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів 

та інших комунікацій на землях водного фонду. 

Рибоприймальний пункт, крім спеціально визначеного місця, має бути 

спеціально обладнаним з метою уникнення маніпуляцій під час організації процесу 

прийому водних біоресурсів, а вимоги щодо нього визначаються КМУ. 

Встановлюється, що на період дії на території України воєнного стану: 

нові договори оренди землі в комплексі з розташованими на них водними 

об’єктами для рибогосподарських потреб (крім водних об’єктів, розташованих на 

земельних ділянках приватної власності) укладаються без отримання погодження 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного 

господарства; 

договори оренди землі в комплексі з розташованими на них водними об’єктами 

(крім водних об’єктів, розташованих на земельних ділянках приватної власності), 

договори оренди водних об’єктів та договори оренди землі під такими водними 

об’єктами, строк дії яких завершився, автоматично продовжуються на тих самих 

умовах на один рік, якщо орендар не повідомив орендодавця про небажання 

продовжувати користування водним об’єктом для рибогосподарських потреб. 
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ІХ. 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: прийнято за основу) 

 

21.09.2022 року Верховною Радою України прийнято за основу Проект Закону 

України «внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від cплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене 

нерухоме майно", ініційований 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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РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

І. Проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Правил 

надання послуг поштового зв’язку” (стан: оприлюднено для обговорення) 

 

19.09.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

постанови Кабінету Міністрів України “ Про внесення змін до Правил надання послуг 

поштового зв’язку”. 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання питання можливості 

пересилки бджіл у внутрішніх поштових відправленнях операторами поштового 

зв’язку. 

Бджоли для поштового відправлення мають бути поміщені відправником у 

спеціальну тару. 

Умови пересилання поштових відправлень бджіл установлюються операторами 

поштового зв’язку. 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-pravil-nadannya-poslug-poshtovogo-zvyazku
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ІІ. Проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення 

про державну реєстрацію ветеринарних лікарських засобів (доопрацьований)” 

(стан: оприлюднено для обговорення) 

 

22.09.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про державну 

реєстрацію ветеринарних лікарських засобів (доопрацьований)”. 

Пропозиції та зауваження до Пректу Постанови можна надсилати протягом 

місяця з дня оприлюднення за адресою: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 24, е-mail: d.zhabuch@minagro.gov.ua.  

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Метою проекту постанови є визначення процедури здійснення державної 

реєстрації ветеринарних лікарських засобів, імплементація вимог законодавства 

Європейського Союзу до законодавства України.  

Для цього пропонується прийняти Положення про державну реєстрацію 

ветеринарних лікарських засобів, яке визначає:  

- процедуру державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів, зміни умов, 

зупинення, скасування державної реєстрації ветеринарних лікарських засобів; 

- вимоги до заяви про державну реєстрацію ветеринарних лікарських засобів, 

реєстраційного досьє та інших документів, що подаються з метою державної 

реєстрації ветеринарних лікарських засобів; 

- вимоги до досліджень (випробувань), необхідних для державного реєстрації 

ветеринарних лікарських засобів;  

- особливості державної реєстрації окремих видів ветеринарних лікарських 

засобів; 

- вимоги до форми та порядок ведення Державного реєстру ветеринарних 

лікарських засобів України;  

- порядок надання компетентним органом дозволу на виробництво, ввезення  та 

застосування незареєстрованих ветеринарних лікарських засобів для проведення 

їх наукових досліджень або досліджень (випробувань) з метою подальшої 

державної реєстрації; 

- порядок внесення плати за пост реєстраційний моніторинг. 

mailto:d.zhabuch@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-derzhavnu-reyestraciyu-veterinarnih-likarskih-zasobiv-doopracovanij
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РОЗДІЛ IIІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

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

сорти рослин» (стан: прийнято) 

 

20.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України №713 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі 

патентів на сорти рослин». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

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

стосовно сортів кукурудзи звичайної П8012Е (заявка №18009020, рік реєстрації − 

2019), П9718Е (заявка №14009254, рік реєстрації − 2016), П9074Е (заявка №19009049, 

рік реєстрації − 2020) замінивши у зазначенні ботанічного таксона (українською та 

латинською мовами) слова «Кукурудза звичайна (Zea mays L.)» словами «Кукурудза 

восковидна (Zea mays var. ceratina L.)». 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-vidomostej-shcho-mistyatsya-v-reyestri-patentiv-na-sorti-roslin-2
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ІІ. Наказ «Про внесення зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі заявок на 

сорти рослин» (стан: прийнято) 

 

21.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України №721 «Про внесення зміни до відомостей, що містяться в 

Реєстрі заявок на сорти рослин». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

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

стосовно сорту льону звичайного, довгунця Юстесс (Заявка №20081005, дата подання 

21.12.2020 року) у зазначенні ботанічного таксона (українською мовою) слова «Льон 

звичайний, довгунець» замінити словами «Льон звичайний (ярий)».  

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmini-do-vidomostej-shcho-mistyatsya-v-reyestri-zayavok-na-sorti-roslin-6
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ІІІ. Наказ «Про виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт» 

(стан: прийнято) 

 

23.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №728 «Про виникнення майнових прав 

інтелектуальної власності на сорт». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Установлено виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт 

згідно з переліком: 

 

№ 

з/п 

 

Назва ботанічного 

таксона 

Номер 

заявки 
Назва сорту Заявник 

Номер та 

дата 

експертного 

висновку 

1  
Гірчиця сарепська 

(яра) 
21032001 Уніка 

Філатов Віктор Михайлович 

Д’яков Андрій Вікторович 

2/062                  

від 05.09.2022 

2  
Конюшина 

олександрійська 
21158001 Валерія 

Філатов Віктор Михайлович 

Д’яков Андрій Вікторович 

2/061              

від 05.09.2022 

3  Овес посівний (ярий) 20011001 Амар 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону Національної 

академії аграрних наук України 

2/136               

від 14.09.2022 

4  Овес посівний (ярий) 20011002 Андрій 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону Національної 

академії аграрних наук України 

2/137             

від 14.09.2022 

5  Овес посівний (ярий) 20011003 Вудленд Серела Інк. 
2/139              

від 14.09.2022 

6  Овес посівний (ярий) 20011005 Досконалий 

Державна установа Інститут 

зернових культур Національної 

академії аграрних наук України 

2/138              

від 14.09.2022 

7  Огірок посівний 22110004 Местана 
Рійк Цваан Заадтеелт ен 

Заадхандел Б.В. 

2/160                 

від 16.09.2022 

8  Помідор їстівний 21115030 Могамі 
Рійк Цваан Заадтеелт ен 

Заадхандел Б.В. 

2/159                

від 16.09.2022 

9  Пшениця м'яка (яра) 20013005 Болтон Серела Інк. 
2/141              

від 14.09.2022 

10  Пшениця м'яка (яра) 20013009 Аквітан Дойче Заатфеределунг АГ 
2/140              

від 14.09.2022 

11  Пшениця м'яка (яра) 20013012 Реліквія Рожков Роман Вікторович 
2/142              

від 14.09.2022 

12  
Пшениця тверда 

(дворучка) 
19590001 

Факір 

одеський 

Селекційно-генетичний інститут - 

Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення 

2/161              

від 19.09.2022 

13  Тритикале (яре) 21288001 
Кріпость 

харківська 

Інститут рослинництва ім. В.Я. 

Юр’єва НААНУ 

2/131                 

від 14.09.2022 

14  Тритикале (яре) 21288002 
Опора 

харківська 

Інститут рослинництва ім. В.Я. 

Юр’єва НААНУ 

2/132            

від 14.09.2022 

15  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
19020006 

Новий 

Світанок 

Селекційно-генетичний інститут - 

Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення 

2/158            

від 14.09.2022 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-viniknennya-majnovih-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-sort-10


ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВИХ ПОДІЙ З АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ 

19.09.2022-25.09.2022 

            
 

 
 

18 

 

№ 

з/п 

 

Назва ботанічного 

таксона 

Номер 

заявки 
Назва сорту Заявник 

Номер та 

дата 

експертного 

висновку 

16  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
19020008 Євгенія Секобра речерчес С.А.С. 

2/143            

від 14.09.2022 

17  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020004 Авангард ТОВ «БВС+» 

2/144              

від 14.09.2022 

18  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020005 Кряж ТОВ «БВС+» 

2/145                    

від 14.09.2022 

19  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020006 Алекс ТОВ «БВС+» 

2/146                   

від 14.09.2022 

20  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020007 Елінор 

Заатцухт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. 

КГ 

2/147                     

від 14.09.2022 

21  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020011 Сіон 

Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля 

Національної академії аграрних 

наук України 

2/148                    

від 14.09.2022 

22  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020013 

ЛГ 

ФЛАМЕНК

О 

Лімагрейн Юроп 
2/149                     

від 14.09.2022 

23  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020014 Лексі 

Заатцухт Йозеф Бройн ГмбХ і Ко. 

КГ 

2/150             

від 14.09.2022 

24  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020015 Хайленд Серела Інк. 

2/151              

від 14.09.2022 

25  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020016 Шеффорд Серела Інк. 

2/152                  

від 14.09.2022 

26  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020019 Носівчанин 

Носівська селекційно-дослідна 

станція Миронівського інституту 

пшениці імені В.М. Ремесла  

Національної академії  аграрних 

наук України 

2/153                     

від 14.09.2022 

27  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020020 Гіакінт 

Державна установа Інститут 

зернових культур Національної 

академії аграрних наук України 

2/154                    

від 14.09.2022 

28  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020022 Гінгко Нордзаат Заатцухт ГмбХ 

2/155                    

від 14.09.2022 

29  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020023 

НОРД 18 

2507 
Нордзаат Заатцухт ГмбХ 

2/157                    

від 14.09.2022 
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ІV. Наказ «Про встановлення дати подання заявки на сорти рослин» (стан: 

прийнято) 

 

23.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №724 «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  

Ячмінь 

звичайний 

(озимий) 

Західний 22019008 13.09.2022 

Інститут сільського 

господарства 

Карпатського регіону 

Національної академії 

аграрних наук України 

13.09.2022 

№ 19426/09 

2  
Смородина 

чорна 
Дебют 22297004 02.09.2022 

Інститут садівництва 

Національної академії 

аграрних наук України 

02.09.2022 

№ 18190/12 

3  

Ячмінь 

звичайний 

(озимий)  

Львівський 22019007 13.09.2022 

Інститут сільського 

господарства 

Карпатського регіону 

Національної академії 

аграрних наук України 

13.09.2022 

№ 19421/09 

4  
Смородина 

чорна 
Сіана 22297006 02.09.2022 

Інститут садівництва 

Національної академії 

аграрних наук України 

02.09.2022 

№ 18196/12 

5  
Смородина 

чорна 
Єдність 22297001 02.09.2022 

Інститут садівництва 

Національної академії 

аграрних наук України 

02.09.2022 № 

18191/12 

6  
Смородина 

чорна 
Мережка 22297002 02.09.2022 

Інститут садівництва 

Національної академії 

аграрних наук України 

02.09.2022 

№ 18193/12 

7  
Смородина 

чорна 

Чорний 

десерт 
22297003 02.09.2022 

Інститут садівництва 

Національної академії 

аграрних наук України 

02.09.2022 

№ 18195/12 

8  
Смородина 

чорна 
Вечорниця 22297005 02.09.2022 

Інститут садівництва 

Національної академії 

аграрних наук України 

02.09.2022 

№ 18189/12 

9  
Смородина 

чорна 
Кіра 22297007 02.09.2022 

Інститут садівництва 

Національної академії 

аграрних наук України 

02.09.2022 

№ 18192/12 

 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vstanovlennya-dati-podannya-zayavki-na-sorti-roslin-30
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V. Наказ «Про виникнення майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин в Україні» (стан: прийнято) 

 

23.09.2022 року винесено Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України прийнято №727 «Про виникнення майнового права 

інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні». 

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Установлено виникнення майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин в Україні згідно з переліком: 

 

№ 

з/

п 

Назва 

ботанічного 

таксона 

Номер 

заявки 

Назва 

сорту 
Заявник 

Номер та 

дата 

експертног

о висновку 

Рекомен-

дована 

зона 

1.  
Гірчиця сарепська 

(яра) 
21032001 Уніка 

Філатов Віктор Михайлович 

Д’яков Андрій Вікторович 

1/076                 

від 

05.09.2022 

СЛП 

2.  
Конюшина 

олександрійська 
21158001 

Валері

я 

Філатов Віктор Михайлович 

Д’яков Андрій Вікторович 

1/075             

від 

05.09.2022 

СЛП 

3.  Люцерна посівна 21196001 
Ла 

Торре 
АПСОВСЕМЕНТІ С.П.А 

1/077               

від 

05.09.2022 

СЛП 

4.  
Овес посівний 

(ярий) 
20011001 Амар 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону 

Національної академії аграрних 

наук України 

1/184                   

від 

19.09.2022 

ЛП 

5.  
Овес посівний 

(ярий) 
20011002 Андрій 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону 

Національної академії аграрних 

наук України 

1/185              

від 

19.09.2022 

ЛП 

6.  
Овес посівний 

(ярий) 
20011005 

Доскон

алий 

Державна установа Інститут 

зернових культур Національної 

академії аграрних наук України 

1/186                

від 

19.09.2022 

ЛП 

7.  Огірок посівний 22110004 
Места

на 

Рійк Цваан Заадтеелт ен 

Заадхандел Б.В. 

1/171              

від 

16.09.2022 

Зг 

8.  Помідор їстівний 21115026 
МАНЕ

КРО 
Сингента Партісіпейшнз АГ 

1/173                

від 

16.09.2022 

Зг 

9.  Помідор їстівний 21115027 
ПРІМ

ОНА 
Сингента Кроп Протекшн АГ 

1/174              

від 

16.09.2022 

Зг 

10.  Помідор їстівний 21115028 
НЕБУ

ЛА 
Сингента Кроп Протекшн АГ 

1/175            

від 

16.09.2022 

Зг 

11.  Помідор їстівний 21115029 
ПЕКО

НЕТ 
Сингента Сідз Б. В. 

1/172                

від 

16.09.2022 

Зг 

12.  Помідор їстівний 21115030 Могамі Рійк Цваан Заадтеелт ен 1/170                   Зг 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-viniknennya-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortiv-roslin-v-ukrayini-29
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№ 

з/

п 

Назва 

ботанічного 

таксона 

Номер 

заявки 

Назва 

сорту 
Заявник 

Номер та 

дата 

експертног

о висновку 

Рекомен-

дована 

зона 

Заадхандел Б.В. від 

16.09.2022 

13.  
Пшениця м’яка 

(озима) 
19012035 

ПС 

ТАША

НЬ 

Полтавська державна аграрна 

академія 

1/189                  

від 

19.09.2022 

С 

14.  
Пшениця м’яка 

(яра) 
20013005 Болтон Серела Інк. 

1/187                

від 

19.09.2022 

СЛП 

15.  
Пшениця м’яка 

(яра) 
20013009 

Аквіта

н 
Дойче Заатфеределунг АГ 

1/188               

від 

19.09.2022 

СЛП 

16.  
Пшениця тверда 

(дворучка) 
19590001 

Факір 

одеськ

ий 

Селекційно-генетичний інститут 

- Національний центр 

насіннєзнавства та 

сортовивчення 

1/190              

від 

19.09.2022 

СЛ 

17.  
Пшениця тверда 

(яра) 
20006001 

Колліо

дур 

Пробстдорфер Заатцухт 

Гез.м.б.Х. енд Ко КГ 

1/191               

від 

19.09.2022 

СЛ 

18.  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
18020003 

Абсол

ют 

Інститут сільського господарства 

Карпатського регіону 

Національної академії аграрних 

наук України 

1/176                     

від 

19.09.2022 

ЛП 

19.  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
19020006 

Новий 

Світан

ок 

Селекційно-генетичний інститут 

- Національний центр 

насіннєзнавства та 

сортовивчення 

1/177                  

від 

19.09.2022 

СЛП 

20.  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020011 Сіон 

Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля 

Національної академії аграрних 

наук України 

1/178                    

від 

19.09.2022 

СЛП 

21.  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020013 

ЛГ 

ФЛАМ

ЕНКО 

Лімагрейн Юроп 

1/179                   

від 

19.09.2022 

СЛП 

22.  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020015 

Хайле

нд 
Серела Інк. 

1/180                  

від 

19.09.2022 

СЛП 

23.  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020016 

Шефф

орд 
Серела Інк. 

1/181                  

від 

19.09.2022 

СП 

24.  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020019 

Носівч

анин 

Носівська селекційно-дослідна 

станція Миронівського інституту 

пшениці імені В.М. Ремесла  

Національної академії  аграрних 

наук України 

1/182            

від 

19.09.2022 

СЛП 

25.  
Ячмінь звичайний 

(ярий) 
20020020 Гіакінт 

Державна установа Інститут 

зернових культур Національної 

академії аграрних наук України 

1/183                   

від 

19.09.2022 

СП 
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VІ. Проект Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Вимог щодо реалізації 

м’яса великої рогатої худоби віком до 12 місяців” (стан: оприлюднено для 

обговорення) 

 

23.09.2022 року з метою забезпечення проведення громадського обговорення 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднює 

доопрацьований проект наказу Наказу Мінагрополітики “Про затвердження Вимог 

щодо реалізації м’яса великої рогатої худоби віком до 12 місяців”. 

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: i.saganovska@minagro.gov.ua.  

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проект наказу встановлює правила щодо реалізації м’яса великої рогатої худоби 

віком до 12 місяців. А саме: категоризацію м’яса великої рогатої худоби в залежності 

від віку та класифікацію в залежності від екстер’єра та жирового покриву туші. 

mailto:i.saganovska@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-shchodo-realizaciyi-myasa-velikoyi-rogatoyi-hudobi-vikom-do-12-misyaciv
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VІ. Проект Наказу Мінагрополітики “ Про затвердження Змін до Інструкції з 

товарознавчої оцінки та маркування м’яса” (стан: оприлюднено для обговорення) 

 

23.09.2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України з 

метою забезпечення проведення громадського обговорення оприлюднило проект 

Наказу Мінагрополітики “ Про затвердження Змін до Інструкції з товарознавчої оцінки 

та маркування м’яса”. 

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: i.saganovska@minagro.gov.ua.  

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

 

Проект наказу вносить зміни до чинного маркування яловичини і телятини, 

визначеного Інструкцією з товарознавчої оцінки та маркування м’яса, затвердженою 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 листопада 

2011 року № 587, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 

року за № 1317/20055, зокрема змінює вікові межі при маркуванні. А саме:  

- літерний штамп «Т» ставлять на тушах (напівтушах) телят у віці понад 8 

місяців, але не більше ніж 12 місяців (молода яловичина); 

- літерний штамп «ТМ» ставлять на тушах (напівтушах) телят у віці не 

старше 8 місяців (телятина). 

 

mailto:i.saganovska@minagro.gov.ua
https://minagro.gov.ua/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-nakazu1?v=631b0681e35d9

