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I. Проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 

врегулювання питання використання грошових коштів, отриманих від продажу 

земельної ділянки, власником якої є громадянин країни-агресора» (стан: опрацьовується 

в Комітеті) 

 

 02.11.2022 року надано для ознайомлення Комітету Верховної Ради України Проект 

Закону України №8167 від 01.11.2022 року «Про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо врегулювання питання використання грошових коштів, отриманих від 

продажу земельної ділянки, власником якої є громадянин країни-агресора». 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону України №8167 від 01.11.2022 року «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо врегулювання питання використання грошових коштів, отриманих від 

продажу земельної ділянки, власником якої є громадянин країни-агресора» розроблено з 

метою врегулювання питання використання коштів, отриманих від продажу земельної 

ділянки, власником якої є громадянин країни-агресора, є удосконалення норми чинного 

законодавства, відповідно до якої виручені від продажу на земельних торгах конфіскованої 

земельної ділянки грошові кошти у випадку, якщо колишній власник є громадянином країни 

агресора (Російської Федерації чи Республіки Білорусь), зараховуються до державного 

бюджету. Для цього пропонується внести зміни та доповнення до частини 4 статті 145 

Земельного кодексу України. 

Розробленим проектом Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу 

України» щодо врегулювання питання використання грошових коштів, отриманих від 

продажу земельної ділянки, власником якої є громадянин країни-агресора, встановлюється, 

що у випадку, якщо колишній власник є громадянином країни-агресора (Російської 

Федерації чи Республіки Білорусь), грошові кошти, отримані за результатом продажу такої 

земельної ділянки на земельних торгах, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, 

зараховуються до державного бюджету. 
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ІІ. Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів 

України щодо запровадження спеціальних експортних процедур» (стан: опрацьовується 

в Комітеті) 

 

 02.11.2022 року надано для ознайомлення Комітету Верховної Ради України Проект 

Закону України №8166 від 01.11.2022 року «Про внесення змін до Митного кодексу України 

та інших законів України щодо запровадження спеціальних експортних процедур». 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону України №8166 від 01.11.2022 року «Про внесення змін до Митного 

кодексу України та інших законів України щодо запровадження спеціальних експортних 

процедур» розроблено з метою забезпечення повернення валютної виручки до держави та 

регулювання платіжного балансу України при експорті окремих сільськогосподарських 

товарів з України шляхом встановлення режиму попередніх експортних депозитів, а також з 

метою недопущення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом через 

експорт такої продукції. 

Проектом Закону пропонується внести зміни до Митного кодексу України, Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність», якими передбачити запровадження режиму 

попередніх експортних депозитів з метою регулювання платіжного балансу України при 

експорті товарів, які класифікуються за кодами товарів згідно УКТ ЗЕД 1001 (пшениця), 1003 

(ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 (насіння соняшнику), 1512 (олія), 

2306 (макуха та шрот).  

Зокрема, проектом передбачаються, що:  

1) експорт пшениці, ячменя, кукурудзи, сої, ріпаку, насіння соняшнику, олії, макухи 

та шроту може здійснюватися лише після депонування не менше ніж 15 % митної вартості 

партії товару шляхом поповнення попереднього експортного депозиту експортера з власного 

поточного рахунка в банку;  

2) поповнення попереднього експортного депозиту може не здійснюватися, якщо 

сукупна сума всіх попередніх експортних депозитів експортера становить більше 35 млн 

доларів США (і ця сума не перевищує 15 % митної вартості партії товару);  

3) після повернення валютної виручки в Україну, депоновані кошти повертатимуться 

експортеру в повному обсязі, а у разі часткового повернення – пропорційно до повернутої 

суми;  

4) якщо експортер порушує строки для повернення валютної виручки, сума 

поповнення попереднього експортного депозиту перераховується до державного бюджету.  

5) випуск у митний режим експорту та пропуск за межі митної території України 

товарів, згідно УКТ ЗЕД 1001 (пшениця), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 

(ріпак), 1206 (насіння соняшнику), 1512 (олія), 2306 (макуха та шрот) здійснюється митними 

органами на підставі довідки, що підтверджує поповнення попереднього експортного 

депозиту або довідку про консолідовану суму попередніх експортних депозитів. 

ІIІ. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 

особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб 

та їх об’єднань у перехідний період» (стан: очікує розгляду) 
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 02.11.2022 року Верховній Раді України надано для розгляду Проект Постанови 

№6013/П від 01.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту Закону України про 

особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх 

об’єднань у перехідний період». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови №6013/П від 01.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів 

юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» Верховна Рада України планує 

прийняти за основу проект Закону України «Про особливості регулювання підприємницької 

діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період (реєстр. № 

6013). Комітет Верховною Ради України зобов’зали доопрацювати зазначений Законопроект, 

враховуючи всі пропозиції та поправки.  

Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 31 жовтня 2022 року в режимі 

відеоконференції (протокол № 133) розглянув проект Закону України «Про особливості 

регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у 

перехідний період» (реєстр. № 6013 від 09.09.2021), поданий народними депутатами України 

Стефанчуком Р.О., Кальченком С.В., Медяником В.А. та іншими народними депутатами 

України.  

Як зазначено у Пояснювальній записці, положення законопроекту спрямовані на 

удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і 

комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження 

ефективних механізмів контролю за використанням об’єктів державної та комунальної 

власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами 

спеціального законодавства.  

Законопроектом вносяться зміни до Цивільного кодексу України, визнається таким, 

що втратив чинність, Господарський кодекс України, запроваджується перехідний період на 

сім років для поступового припинення «підприємств» та їх перетворення у господарські 

товариства, вносяться зміни до низки галузевих законів з метою приведення їх у 

відповідність до Цивільного кодексу України. 

 Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку 

від 30 вересня 2021 року висловлює зауваження до поданого законопроекту.  

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу у висновку від 2 лютого 

2022 року зазначає, що законопроект реєстр. № 6013 не суперечить зобов’язанням України 

відповідно до Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою усунення правової 

невизначеності та приведення у відповідність до положень Рекомендації Комісії про 

визначення мікро-, малих та середніх підприємств.  

Комітет з питань бюджету у висновку від 12 травня 2022 року зазначає, що 

законопроект матиме вплив на показники бюджету (може призвести до недоотримання 

надходжень державного та місцевих бюджетів від приватизації державного і комунального 

майна). У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію відповідно до норм 

частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України.  

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету прийняли 

рішення внести проект Закону України «Про особливості регулювання підприємницької 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40735
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діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» (реєстр. № 

6013) на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу, продовживши строк подання поправок і пропозицій 

суб'єктів права законодавчої ініціативи наполовину.  

Беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та урахування висловлених 

зауважень і пропозицій до законопроекту, Комітет ухвалив рішення звернутись до Голови 

Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» під час розгляду даного 

законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок 

щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту 

реєстр. № 6013, інших структурних частин зазначеного законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають 

предмету правового регулювання законопроекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю за обігом підакцизних 

товарів» (стан: опрацьовується в Комітеті) 
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 04.11.2022 року надано для ознайомлення Комітету Верховної Ради України Проект 

Закону України №8174 від 03.11.2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю за обігом 

підакцизних товарів». 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону України №8174 від 03.11.2022 року «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю за 

обігом підакцизних товарів» розроблено у зв’язку з необхідністю вдосконалення 

законодавства у сфері контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, зокрема:  

- тимчасово, до 31 грудня 2023 року (включно), але не раніше дати припинення або 

скасування воєнного стану в Україні, при оподаткуванні сигарил застосування ставки 

у гривні за 1 кілограм;  

- удосконалює механізм ведення Єдиного реєстру місць зберігання, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та рідин що використовуються в електронних сигаретах. 

Необхідність у внесенні таких змін виникла за результатом відпрацювання впродовж 

2020 – 2021 років суб’єктів господарювання, які отримали оптову ліцензію на право 

продажу тютюнових виробів, перевірками яких встановлено, що в 40 відсотках у 

місцях зберігання діяльність взагалі не здійснюється та не підтверджується наявність 

залишків сигарет;  

- під час фактичних перевірок за 9 місяців 2022 року встановлено 292 факти зберігання, 

транспортування, торгівлі фальсифікованими або без марок акцизного податку 

встановленого зразка, або з підробленими марками акцизного податку алкогольними 

напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних 

сигаретах, 1547 фактів необлікованих підакцизних товарів, а також відсутність 

суб’єкта господарювання за місцезнаходженням (місцем проживання), місцем 

провадження діяльності, яка підлягає ліцензуванню – у 10 випадках, відмова від 

допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки – у 5 випадках, що 

потребує вдосконалення порядку анулювання ліцензій на виробництво і торгівлю 

таких підакцизних товарів;  

- діюча плата за ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами на рівні 500 000 

грн була встановлена в 2007 році і не переглядалася до 2022 року, отже виникла 

необхідність в її підвищенні;  

- приведення у відповідність відповідальності за порушення норм встановлених 

Законом України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та 

пального» (далі – Закон № 481) в частині виробництва, зберігання і обігу рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах тощо;  

- Закон України від 16.12.2021 № 1978-ІХ «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» (далі – 

Закон № 1978) передбачає структурні зміни діючого державного регулювання 

виробництва та обігу тютюнових виробів, які вимагають від підприємств необхідність 

проведення комплексу заходів з переоснащення виробничих потужностей, які є 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40751
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40751
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довготривалими та потребують додаткових інвестицій. Нові законодавчі вимоги, які 

вимагають внесення змін у виробничі процеси, набирають чинності 11.07.2023, 

відповідно вже повинна розпочатися підготовка до переобладнання підприємств. 

Проте, війна унеможливлює таку підготовку, наразі навіть не всі виробники 

тютюнових виробів відновили свою роботу. Тому, з метою недопущення зупинки 

працюючих виробництв в Україні та переорієнтацію ринку на імпортну продукцію є 

необхідність відтермінувати введення в дію окремих положень норм Закону № 1978 

на час дії воєнного та/або надзвичайного стану, але не менше 12 місяців додатково до 

встановлених Законом перехідних періодів. 

У Податковому кодексі України планується передбачити, що у разі якщо складовими 

частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари 

(продукція) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню 

підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів 

(продукції). 

Також, у підрозділі 5 розділу XX «Перехідні положення» новим пунктом 17-1 такого 

змісту: «17-1. Тимчасово, до 31 грудня 2023 року (включно), але не раніше дати припинення 

або скасування воєнного стану в Україні, при оподаткуванні сигарил, включаючи сигарили з 

відрізаними кінцями, з вмістом тютюну (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 

90):  

- застосовується ставка у розмірі 1969,51 гривень за 1 кілограм (нетто);  

- не застосовуються ставки та мінімальне акцизне податкове зобов’язання, які 

встановлені підпунктами 1 та 2 пункту 17 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні 

положення» цього Кодексу;  

- на марку акцизного податку на сигарили не наноситься додаткове позначення 

передбачене абзацом другим пункту 226.8 статті 226 цього Кодексу;  

- не застосовується норма, передбачена абзацом п’ятим пункту 226.8 статті 226 цього 

Кодексу до сигарил, які марковані із використанням марок акцизного податку на які 

не нанесено додаткове позначення кількості штук у пачці (упаковці)».  

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону № 481, зокрема:  

1) удосконалити механізм ведення Єдиного реєстру місць зберігання, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та рідин що використовуються в електронних сигаретах, а саме 

запровадити: зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, лише в місцях зберігання, які внесені 

безпосередньо ліцензіатом до Єдиного реєстру; виключення місць зберігання з Єдиного 

реєстру протягом 10 календарних днів з дня анулювання/закінчення терміну дії ліцензії, з 

моменту вручення розпорядження.  

2) доповнити статті 3 та 15 Закону № 481 новими підставами для анулювання ліцензій:  

3) тимчасово, на період дії воєнного стану, заборонити здійснення торгівлі з суб’єктами 

господарювання, податкова адреса та/або місце здійснення діяльності яких знаходиться на 

територіях, на яких ведуться бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними 

формуваннями Російської Федерації.  

4) встановлення річної плати за ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами 

у розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня року, 

за який вноситься щорічний платіж;  

5) впродовж 2021 – 2022 років для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, 

було запроваджено маркування марками акцизного податку, встановлено максимальні 

роздрібні ціни, проте поточними нормами не передбачено відповідальність для таких 
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товарів, що передбачає врегулювання зазначеним проєктом, зокрема, у разі: роздрібної 

торгівлі через реєстратор розрахункових операцій, програмний реєстратор розрахункових 

операцій, не зазначений у ліцензії; зберігання у місцях зберігання, не внесених до Єдиного 

реєстру; роздрібної торгівлі за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін; 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих або без марок 

акцизного податку встановленого зразка чи з підробленими марками акцизного податку 

рідин, що використовуються в електронних сигаретах;  

6) встановлення відповідальності за порушення вимог виробництва та продажу рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, які передбачені Законом № 481. У статті 13 

Закону № 2899 передбачити, що реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, 

пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних 

контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не 

досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в одиничних пачках, що 

містять менше 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар та сигарил) забороняється. 

Відтермінувати введення в дію окремих положень норм Закону № 1978 на час дії воєнного 

та/або надзвичайного стану, але не менше 12 місяців додатково до встановлених Законом 

перехідних періодів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

змін до Митного кодексу України щодо врегулювання питання притягнення до 

адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від 

сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, 

спрямовані на ухилення від сплати митних платежів» (стан: готується на підпис) 
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 04.11.2022 року Верховною Радою України прийнято Проект Постанови №8062/П від 

04.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо врегулювання питання притягнення до адміністративної 

відповідальності за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів 

чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати 

митних платежів». 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови №8062/П від 04.11.2022 року «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання питання 

притягнення до адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на неправомірне 

звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні 

дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів» Верховна Рада України прийняла 

за основу проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за дії, спрямовані 

на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також 

інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів» (реєстр. №8062). 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 

зобов’язали доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій 

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

пропозицій наполовину, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому 

читанні. 

Проектом Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за дії, спрямовані 

на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також 

інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів» (реєстр. №8062) 

пропонується:  

1) привести положення абзацу другого статті 485 Митного кодексу України у 

відповідність із Конституцією України та Рішенням Конституційного Суду України від 

15.06.2022 №4-р(II)/2022 шляхом встановлення санкції за правопорушення, передбачене 

статтею 485 Митного кодексу України у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків 

несплаченої суми митних платежів;  

2) у зв’язку з встановленням у статті 485 Митного кодексу України нижньої та 

верхньої межі розміру штрафу, який може бути накладено на особу, пропонується внести 

відповідні зміни до статті 521 Митного кодексу України щодо обрахунку розміру коштів, які 

повинні бути внесені до державного бюджету у разі застосування компромісу у справі про 

порушення митних правил;  

3) уповноважити суди розглядати справи про порушення митних правил, передбачені 

статтею 485 Митного кодексу України. 

 

 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40777
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VII. Проект Постанови «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного 

регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами» (стан: підписано) 

 

04.11.2022 року Верховна Рада України прийняла Постанову №4558/П1 від 03.11.2022 

року «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері 

поводження з пестицидами і агрохімікатами». Наразі триває розсилка нормативно-правового 

акту та подальше набрання чинності. 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40770
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СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови №2721-IX від 01.01.2001 року «Про направлення на повторне 

друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і 

агрохімікатами» прийнято повернути Проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з 

пестицидами і агрохімікатами (реєстр. № 4558) Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної та земельної політики для доопрацювання з урахуванням поправок та пропозицій 

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

пропозицій наполовину, та внесення на розгляд у повторному другому читанні.  

Варто звернути увагу, що Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і 

агрохімікатами» пропонується внесення змін до законів України «Про пестициди і 

агрохімікати», «Про страхування», «Про ліцензування видів господарської діяльності», 

якими, зокрема передбачено:  

- усунення дублювання повноважень органів державної влади у сфері діяльності, 

пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами;  

- осучаснення вимог до змісту етикетки, маркування та пакування пестицидів і 

агрохімікатів для їх безпечного застосування кінцевим споживачем;  

- поширення режиму ліцензування на здійснення операцій із фасування пестицидів, а 

не тільки на їх виробництво.  

Прийняття проекту Закону сприятиме:  

- наближенню законодавства України у сфері поводження з пестицидами і 

агрохімікатами до вимог законодавства ЄС та вимог СОТ;  

- підвищенню ефективності та прозорості процедури державного випробовування 

пестицидів і агрохімікатів;  

- розширенню можливостей органів державної влади у питанні боротьби із 

фальсифікованими пестицидами і агрохімікатами. 

 

 

 

 

 

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

спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок» (стан: одержано на розгляд) 

 

 04.11.2022 року передано на розгляд керівництву Верховної Ради України Проект 

Закону України №8178 від 04.11.2022 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок». 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40776
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40776
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Проект Закону України №8178 від 04.11.2022 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних 

ділянок» наразі не опубліковано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

підпис) 

 

04.11.2022 року передано на підпис Голові Верховної Ради України Проект Закону 

України №8000 від 14.09.2022 року «Про Державний бюджет України на 2023 рік». 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону України №8000 від 14.09.2022 року «Про Державний бюджет України 

на 2023 рік» передбачає наступне. 

Мінімальна заробітна плата (без змін протягом 2023 року):  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40472
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40472
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- у місячному розмірі: з 1 січня — 6700 грн;  

- у погодинному розмірі: з 1 січня — 40,46 грн.   

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць:  

- для працездатної особи - 2684 грн;  

- для дитини до 6-ти років - 2272 грн;  

- для дитини від 6 до 18 років - 2833 грн;   

- для особи, яка втратила працездатність - 2093 грн  

Інші показники:   

Прогноз зростання ВВП – 3,2%;  

Доходи – 1,3 трлн грн, 

Витрати – 2,6 трлн грн;  

Дефіцит бюджету – 20% ВВП.  

Інфляція – 28%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших 

законів України, щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення 

обліку робочих місць для осіб з інвалідністю» (стан: Закон підписано) 

 

04.11.2022 року Верховною Радою України прийнято Проект Закону України №7433 

від 03.06.2022 року «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших законів України, 

щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць 

для осіб з інвалідністю». Наразі триває розсилка нормативно-правового акту та подальше 

набрання чинності. 
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Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших 

законів України, щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення 

обліку робочих місць для осіб з інвалідністю» розроблено з метою поліпшення умов для 

захисту прав фізичних осіб на працю та соціальний захист шляхом забезпечення своєчасності 

обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, а також розширення напрямів 

використання інформації, яка міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, зокрема для забезпечення трудових прав працівників 

та осіб з інвалідністю та спрощення звітності для роботодавців. Законопроект також 

спрямований на врегулювання питання призначення, продовження виплати пенсій, 

підтвердження страхового стажу на час дії воєнного стану. 

Законопроектом пропонується, зокрема, внести такі зміни. До частини першої статті 

17 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування”, зокрема, в частині що стосується передачі інформації з Державного 

реєстру на запити Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформації. Крім цього 

пропонується внести зміни до частини другої статті 20 Закону України “Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, передбачивши, що 

для обліку трудової діяльності працівника в електронній формі відомості про переміщення з 

одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або 

роботу, звільнення, поновлення на роботі, призупинення/відновлення дії трудового 

договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, 

категорії, складання присяги, стажування, навчання тощо у разі їх відсутності в реєстрі 

застрахованих осіб подаються страхувальником через вебпортал електронних послуг 

Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного 

підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, 

страхувальником або представником страхувальника, якому керівником страхувальника 

делеговані відповідні повноваження. У разі смерті страхувальника - фізичної особи, яка 

використовує найману працю, або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої 

фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою відомості про 

припинення трудового договору до реєстру застрахованих осіб подає державна служба 

зайнятості. Також передбачається, обмін інформацією з Державного реєстру з Фондом 

соціального захисту осіб з інвалідністю про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, 

про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавцями тощо та 

використання таких даних для обрахунку квоти на працевлаштування людей з інвалідністю, 

розрахунку адміністративногосподарських санкцій та захисту інших соціально-трудових 

прав. Законопроектом передбачено можливість у разі пропуску в період введення воєнного 

стану строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю 

продовження виплати пенсії по інвалідності на період введення воєнного стану та одного 

місяця після його припинення чи скасування. Також , під час дії в Україні воєнного стану та 

протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються 

за денною формою навчання у закладах освіти, пенсія в разі втрати годувальника 

призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується на підставі даних про 

навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39749
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39749
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Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Встановлюється, що призначення пенсій 

внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів, та / або щодо яких відсутні 

відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності на період дії воєнного стану та 

протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування, здійснюється на 

підставі відомостей наявних у відповідних електронних державних реєстрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XІ. Проект Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання 

військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» (стан: готується на 

підпис) 

 

04.11.2022 року передано на візування в головний комітет Верховної Ради України 

Проект Закону України №7687 від 22.08.2022 року «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний 

час». Наразі триває розсилка нормативно-правового акту та подальше набрання чинності. 

 

Зі змістом Проекту Закону можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ: 

 

 Верховною Радою було прийнято в цілому Закон від 06.09.2022 № 2557-IX  «Про 

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

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40288
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40288
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бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» (законопроєкт 

№ 7687). Відповідно до даного Законопроекту:  

- військовозабовʼязані 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 і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання 

(замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних 

завдань (замовлень);  

- на підприємствах, в установах і 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 виконання зазначених заходів;  

- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для 

функціонування економіки та 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

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

надання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток 

переробних підприємств» (стан: прийнято) 

 

 01.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Розпорядження №980-р 

від 01.11.2022 року «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для 

надання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток 

переробних підприємств». 

 

 Зі змістом Розпорядження можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2022-%D1%80#Text
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 Розпорядженням №980-р від 01.11.2022 року «Про виділення коштів з резервного 

фонду державного бюджету для надання безповоротної державної допомоги у формі грантів 

на створення або розвиток переробних підприємств» прийнято виділити в межах загального 

обсягу коштів, установленого абзацом другим пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 2022 р. № 531 «Про надання державної підтримки підприємствам 

переробної промисловості, стартапам в Україні та проведення експерименту з організації 

навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ» 

(Офіційний вісник України, 2022 р., № 54, ст. 3180, № 63, ст. 3812), Міністерству економіки 

380985,166 тис. гривень за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або 

розвитку бізнесу» для надання безповоротної державної допомоги у формі грантів на 

створення або розвиток переробних підприємств. 

Міністерство фінансів зобов’язали здійснити зазначені видатки за рахунок коштів 

резервного фонду державного бюджету. 

Міністерство економіки зобов’язали подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству 

фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно 

з цим розпорядженням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІ. Постанова «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 січня 

2022 р. № 35 і від 2 лютого 2022 р. № 86» (стан: прийнято) 

 

 01.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №1228 від 

01.11.2022 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 січня 

2022 р. № 35 і від 2 лютого 2022 р. № 86». 

 

Зі змістом Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПОСТАНОВИ: 

 

Постановою встановлено, що консервації підлягають: 

- земельні ділянки, що використовуються з порушенням вимог щодо охорони земель 

від ерозії та зсувів, встановлених Законом України «Про охорону земель»; 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-ka-a1228
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- рілля, яка має один із показників, що характеризують ґрунтові властивості і 

зумовлюють необхідність консервації земель за природно-сільськогосподарськими 

зонами, визначений згідно з додатком; 

- деградовані землі, малопродуктивні землі, що не мають степового, лучного, лісового 

рослинного покриву, господарське використання яких є екологічно небезпечним та 

економічно неефективним, а також техногенно забруднені земельні ділянки, на яких 

неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих 

земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я; 

- інші деградовані та малопродуктивні землі. 

Під час визначення земель, що підлягають консервації, враховуються показники, що 

характеризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність консервації земель за 

природно-сільськогосподарськими зонами, згідно з додатком. 

Консервація земель здійснюється незалежно від форми власності земельної ділянки. 

Консервація земель державної та комунальної власності здійснюється за рішенням 

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, що здійснюють 

розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України (далі — уповноважені 

органи). 

Рішення уповноважених органів про консервацію земель державної та комунальної 

власності може прийматися за власною ініціативою або за поданням територіальних органів 

Держгеокадастру та/або територіальних органів Держекоінспекції. 

Рішення уповноважених органів про консервацію земель державної та комунальної 

власності може прийматися за їх власною ініціативою на підставі: 

- матеріалів, отриманих за результатами проведення інвентаризації земель, державної 

інвентаризації земель та земельних ділянок; 

- схем (карт), складених за результатами робіт із районування земель; 

- технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; 

- містобудівної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку; 

- відомостей Державного земельного кадастру; 

- матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель; 

- регіональних програм використання та охорони земель. 

Консервація земель приватної власності здійснюється за заявою власника такої 

земельної ділянки до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 

відповідно до Закону України “Про землеустрій” (далі — розробник документації із 

землеустрою). 

Консервація земель, що перебувають у заставі або користуванні, здійснюється за 

погодженням із заставодержателем та/або землекористувачем. 

Під час здійснення заходів з державного нагляду (контролю) за використанням та 

охороною земель територіальні органи Держгеокадастру та/або територіальні органи 

Держекоінспекції в разі виявлення порушень вимог законодавства щодо консервації земель 

з питань, що належать до їх компетенції, видають власникам земельних ділянок та/або 

землекористувачам відповідні приписи про усунення виявлених порушень та/або вносять 

подання уповноваженим органам з метою прийняття ними рішень про консервацію земель. 



ДАЙДЖЕСТ ПРАВОВИХ ПОДІЙ З АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ 

31.10.2022-06.11.2022 

            
 

 
 

 

20 

 

ІІІ. Проект Постанови «Про затвердження Положення про післядипломну освіту та 

інші форми підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини» (стан: 

оприлюднено для обговорення) 

 

 04.11.2022 року Кабінетом Міністрів України було оприлюднено Проект Постанови 

«Про затвердження Положення про післядипломну освіту та інші форми підвищення 

кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

  

Проектом Постанови «Про затвердження Положення про післядипломну освіту та 

інші форми підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини» Кабінет Міністрів 

України планується затвердити Положення про післядипломну освіту та інші форми 

підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-pislyadiplomnu-osvitu-ta-inshi-formi-pidvishchennya-kvalifikaciyi-specialistiv-veterinarnoyi-medicini
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РОЗДІЛ IIІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

І. Проект Наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 12 березня 2019 року №118» (стан: оприлюднено для 

обговорення) 

 

01.11.2022 року Мінагрополітики було оприлюднено Проект Наказу «Про внесення 

змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 

року №118». 

 

Зі змістом Проекту Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ НАКАЗУ: 

  

Проектом Наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 12 березня 2019 року №118» планується внести зміни до Наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 року № 118 

«Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за № 593/33564, а саме 

у пункті 3 слова та цифри «з 01 січня 2023 року», «з 01 січня 2024 року», замінити словами 

«через рік з дня припинення або скасування воєнного стану», «через два роки з дня 

припинення або скасування воєнного стану». 

Тобто, до всіх інших операторів ринку молока та молочних продуктів вимоги пункту 

2 розділу II Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів, затверджених цим 

наказом, застосовуються з 01 січня 2024 року з урахуванням термінів та допустимих рівнів 

критеріїв. 

 

 

 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini-vid-12-bereznya-2019-roku-118-3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-19#n43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-19#n43
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