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РОЗДІЛ І. 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 

I. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та 

бізнесу під час воєнного стану» (стан: готується на підпис) 

 

 12.01.2023 року передано на візування в головний комітет Проект Постанови 

№8299/П від 10.01.2023 року «Про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу 

під час воєнного стану». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови №8299/П від 10.01.2023 року «Про прийняття за основу проекту 

закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової підтримки 

вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану» планується прийняти за основу 

проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової 

підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану (реєстр. № 8299), 

поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г. та іншими народними депутатами 

України. 

Законопроектом пропонується установити, що тимчасово, у період дії правового 

режиму воєнного стану, звільняються від оподаткування ввізним митом обладнання та 

комплектуючі, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту та 

класифікуються за певними товарними кодами, за умови, що зазначене обладнання та 

комплектуючі:  

- ввозяться на митну територію України підприємствами виключно для власного 

виробництва на території України без права відчуження, передання в оренду, лізинг 

чи інше право користування третім особам на будь-яких умовах раніше п’яти років з 

дати їх ввезення на митну територію України;  

- не мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або 

державою-агресором щодо України згідно із законодавством, та/або не ввозяться з 

території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, 

визначеної такою згідно із законом;  

Окрім того, законопроект передбачає звільнення від оподаткування ввізним митом 

обладнання, механізмів, приладів, запасних частин, витратних матеріалів, реактивів, зразків, 

навчальної літератури, що ввозяться в Україну державними та комунальними закладами 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти для забезпечення власної 

освітньої діяльності. Зі змістом Закону №8299 можна ознайомитись тут.  

 

 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41132
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41132
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41055
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IІ. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

змін до Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних 

довірчих послуг» (стан: готується на підпис) 

 

 12.01.2023 року передано на візування в головний комітет Проект Постанови 

№6086/П від 11.01.2023 року «Про прийняття за основу проекту Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних 

довірчих послуг». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови №6086/П від 11.01.2023 року «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо електронної 

ідентифікації та електронних довірчих послуг» планується прийняти за основу проект Закону 

України про внесення змін до Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та 

електронних довірчих послуг (реєстр. №6086), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 Прийняття Закону №6086 забезпечить: 

- застосування нового понятійного апарату, запровадженого у зв'язку з прийняттям 

Закону України «Про електронні довірчі послуги»; 

- спрощення порядку отримання електронних довірчих послуг; 

- забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів, які 

базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, та засобів електронної 

ідентифікації з аналогічним рівнем довіри. 

У зв'язку з цим проектом акта пропонується внести зміни до Митного кодексу України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41156
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41156
https://ips.ligazakon.net/document/ji06042i?an=7
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IІІ. Проект Постанови «Про відхилення проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних 

ділянок» (стан: очікує розгляду) 

 

 12.01.2023 року надано для розгляду в Комітет Верховної Ради України Проект 

Постанови №8178/П від 12.01.2023 року «Про відхилення проекту Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення 

земельних ділянок». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови №8178/П від 12.01.2023 року «Про відхилення проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового 

призначення земельних ділянок» планується відхилити проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних 

ділянок (реєстр. № 8178), поданий народним депутатом України Чорноморовим А.О. та 

іншими народними депутатами України. 

З обставинами відхилення можна ознайомитись у висновку Комітету з питань освіти, 

науки та інновацій та висновку Комітету з питань аграрної та земельної політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41168
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41168
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1612815
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1612815
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1612102
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ІV. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про 

особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та 

господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі» (стан: очікує розгляду) 

 

 12.01.2023 року надано для розгляду в Комітет Верховної Ради України Проект 

Постанови №8205/П від 12.01.2023 року «Про прийняття за основу проекту Закону України 

про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови №8178/П від 12.01.2023 року «Про відхилення проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового 

призначення земельних ділянок» планується прийняти за основу проект Закону України про 

особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі 

(реєстр. № 8205), поданий народним депутатом України Масловим Д.В. та іншими 

народними депутатами України. 

Проєктом Закону №8205 встановити особливості припинення юридичних осіб, які 

відносяться до державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі 

яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».  

З цією метою проєкт Закону пропонує деталізовано врегулювати здійснення такої 

процедури припинення.  

Станом на сьогодні на ринку наявні арбітражні керуючі, які мають необхідні навички 

розшуку активів, досвід судової ліквідації державних підприємств та господарських 

товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 

в процедурі банкрутства та можуть ефективно виконувати фактично здебільшого аналогічні 

повноваження ліквідатора в процедурі припинення юридичної особи за рішенням власника. 

Крім того, за діяльністю арбітражних керуючих встановлений дієвий контроль з боку 

Дисциплінарної комісії при Міністерстві юстиції України, що забезпечує прозорість та 

законність виконання ними своїх повноважень.  

Законопроєктом встановлюється детальна процедура призначення ліквідаторів, 

вимоги до їх кваліфікації та заходи контролю за їх діяльністю під час процедури припинення. 

Законопроєктом передбачається встановлення основної (відсоток від вартості виявленого та 

реалізованого майна підприємства) та додаткової (на рівні мінімальної заробітної плати) 

винагороди ліквідаторам без будь-якого залучення бюджетних коштів, що дозволить 

розширити ринок та встановити справедливу конкуренцію серед потенційних ліквідаторів, а 

також забезпечить виконання ними повноважень на професійному рівні.  

Також пропонується надати власнику державного підприємства можливість створити 

Спеціальний цільовий фонд, до якого будуть перераховуватися кошти, що залишилися після 

реалізації майна підприємств в процедурі припинення після повного погашення всієї 

кредиторської заборгованості. Кошти з такого фонду можуть використовуватися для 

фінансування процедур припинення державних підприємств та господарських товариств, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у яких відсутні 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41180
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41180
https://ips.ligazakon.net/document/ji08352i?an=7
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/ не були виявлені власні активи, що можуть бути реалізовані, проте виникають обов’язкові 

витрати під час процедури припинення та необхідно здійснювати оплату роботи ліквідатора. 

Подібних підприємств (без активів) також існує достатня кількість, разом з тим відсутня 

можливість для органу управління фінансувати зазначені витрати за рахунок коштів, що 

виявлені на інших підприємствах. Законопроєкт врегульовує зазначене питання, обмежуючи 

коло перерозподілу фінансових ресурсів в межах об’єктів ліквідації.  

Крім того, такі кошти зможуть спрямовуватися на оплату судового збору та 

авансування винагороди арбітражного керуючого у випадку ініціювання процедури 

банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, оскільки на сьогодні орган управління 

не має правових підстав для фінансування вказаних дій та відповідного джерела 

фінансування.  

Також передбачається можливість продажу арештованого державного майна у 

випадку, якщо його ринкова вартість більше ніж на 20% перевищує загальний розмір всієї 

кредиторської заборгованості підприємства. У такому випадку майно боржника може бути 

реалізоване єдиним лотом у процедурі ліквідації на прозорих 5 електронних торгах, після 

чого буде погашена вся кредиторська заборгованість разом з виконавчим збором та з 

компенсацією інших витрат у процедурі припинення 
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V. Проект Постанови «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних 

ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної 

необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури» 

(стан: очікує розгляду) 

 

 12.01.2023 року надано для розгляду в Комітет Верховної Ради України Проект 

Постанови №8225/П від 12.01.2023 року «Про прийняття за основу проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження 

земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів 

суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної 

інфраструктури». 

 

Зі змістом Проекту Постанови можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ: 

 

Проектом Постанови №8225/П від 12.01.2023 року «Про прийняття за основу проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, 

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені з 

мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної 

інфраструктури» планується прийняти за основу проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок, 

інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності для 

будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури (реєстр. № 8225), поданий 

народним депутатом України Кириченком М.О. та іншими народними депутатами України. 

Проектом акта №8225 пропонується внести зміни до Закону України «Про відчуження 

земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 

у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» та 

передбачити, що регулювання земельних відносин щодо примусового вилучення, 

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з 

мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної 

інфраструктури I та ІІ категорії критичності здійснюється з урахуванням таких особливостей:  

- без рішення суду;  

- без врахування обтяжень речових прав на земельні ділянки, а також на розташовані 

на них об’єкти нерухомого майна, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, 

Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;  

- без застосування такої підстави для відмови в державній реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, як наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно зареєстрованих обтяжень речових прав на таке майно;  

- без урахування частини дев’ятої статті 20 та статей 149, 150, 151 підпункта «а» 

підпункту 11 пункту 27 цього Кодексу, пункту 93 розділу V «Перехідні положення» Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності»;  

- без згоди землевласників, землекористувачів, органів управління об'єкта державної 

та комунальної власності та рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41170
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41170
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40880
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самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу;  

- без складення акту приймання-передачі земельних ділянок із комунальної у 

державну власність;  

- без відшкодування втрат лісогосподарського виробництва та збитків 

землекористувачам;  

- з виплатою грошової компенсації за вилучення земельних ділянок приватної 

власності та об'єктів нерухомого майна, що на ній розташовані.  

Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що 

формує державну політику у відповідній сфері та є уповноваженим органом державної влади, 

відповідальним за сектор (підсектор) критичної інфраструктури, приймає рішення про 

примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що 

на них розміщені, будь-якої форми власності, зміну цільового призначення земельної ділянки 

та передачу земельної ділянки у постійне користування державному підприємству, установі 

або організації для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ 

категорії критичності.  

Також визначено перелік документів, які подаються до Кабінету Міністрів України 

для прийняття такого рішення.  

Грошова компенсація здійснюється підприємством, установою та організацією, що 

належать до державної та комунальної власності, якому передано земельну ділянку у 

постійне користування для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури 

I та ІІ категорії критичності шляхом внесення коштів на банківський рахунок власника 

земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у місячний строк 

з моменту прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.  

При примусовому відчуженні земельної ділянки її власник отримує компенсацію, 

розмір якої визначається відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки та звіту про оцінку об'єктів нерухомого майна (відмінних від земельної ділянки), у 

разі їх наявності на земельній ділянці.  

Розмір компенсації за земельну ділянку визначається за експертною грошовою 

оцінкою земельної ділянки проведеною відповідно до Закону України «Про оцінку земель».  

Розмір компенсації за об'єкти нерухомого майна (відмінні від земельної ділянки) 

визначається за незалежною оцінкою майна, проведеною відповідно до Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 
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РОЗДІЛ ІІ. 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

І. Наказ «Про внесення змін до Плану з підготовки проектів нормативно-правових 

актів Міністерства аграрної політики та продовольства України на 2023 рік» (стан: 

чинний) 

 

12.01.2023 року прийнято Наказ №35 від 12.01.2023 року «Про внесення змін до Плану 

з підготовки проектів нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та 

продовольства України на 2023 рік».  

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Метою наказу №35 від 12.01.2023 року «Про внесення змін до Плану з підготовки 

проектів нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства 

України на 2023 рік» є внести зміни до Плану з підготовки проектів нормативно-правових 

актів Міністерства аграрної політики та продовольства України на 2023 рік, затвердженого 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 грудня 2022 року 

№ 1075 (далі – План), виключивши пункт 6 розділу «Проекти наказів Мінагрополітики». 

Зміни до плану можна розглянути тут.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-z-pidgotovki-proektiv-normativno-pravovih-aktiv-ministerstva-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini-na-2023-rik
https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-z-pidgotovki-proektiv-normativno-pravovih-aktiv-ministerstva-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini-na-2023-rik
https://minagro.gov.ua/storage/app/uploads/public/63c/00f/63c/63c00f63c00c2900334750.docx
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ІІ. Наказ «Про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин в Україні» (стан: чинний) 

 

11.01.2023 року прийнято Наказ №33 від 11.01.2023 року «Про державну реєстрацію 

майнового права інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні».  

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Метою наказу №33 від 11.01.2023 року «Про державну реєстрацію майнового права 

інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні» є здійснити державну 

реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сортів рослин в Україні 

згідно з переліком, що наведено тут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-derzhavnu-reyestraciyu-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortiv-roslin-v-ukrayini-52
https://minagro.gov.ua/npa/pro-derzhavnu-reyestraciyu-majnovogo-prava-intelektualnoyi-vlasnosti-na-poshirennya-sortiv-roslin-v-ukrayini-52
https://minagro.gov.ua/storage/app/uploads/public/63b/fe3/b6b/63bfe3b6b0f7b875791690.docx
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ІІІ. Наказ «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні» (стан: чинний) 

 

10.01.2023 року прийнято Наказ №29 від 10.01.2023 року «Про внесення змін до 

відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні».  

 

Зі змістом Наказу можна ознайомитись за наступним посиланням.  

 

СУТЬ НАКАЗУ: 

 

Метою наказу №29 від 10.01.2023 року «Про внесення змін до відомостей, що 

містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» є внести 

зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, стосовно кукурудзи звичайної СГ 113 (заявка № 20009044), замінивши 

у назві сорту рослини (української мовою та мовою заявника) літери та цифри «СГ 113 (SG 

113)» словом «Рукка (Ruca)». 

 

https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-vidomostej-shcho-mistyatsya-v-derzhavnomu-reyestri-sortiv-roslin-pridatnih-dlya-poshirennya-v-ukrayini-11
https://minagro.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-vidomostej-shcho-mistyatsya-v-derzhavnomu-reyestri-sortiv-roslin-pridatnih-dlya-poshirennya-v-ukrayini-11
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