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24 лютого 2022 року Верховна Рада України затвердила указ Пре-
зидента України про введення воєнного стану в Україні у зв’язку з 
широкомасштабною військовою агресією російської федерації проти 
України. Воєнний стан є спеціальним правовим режимом, спрямова-
ним на відсіч збройної агресії. Окрім цього, Кабінет Міністрів Укра-
їни та профільні міністерства прийняли ряд заходів, спрямованих на 
функціонування економіки в стані війни.

Перший випуск з пов’язаними з воєнним станом оновленнями 
законодавства станом на 24 березня 2022 року можна знайти за 
посиланням.

Застереження

Це видання не є юридичною консультацією і має на меті дати загальну інформацію 
про зміни в законодавстві України. Щоб уникнути ризиків, перед прийняттям будь-
яких рішень, що стосуються інформації у цьому виданні, потрібно звернутися за ква-
ліфікованою юридичною допомогою.

https://arzinger-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/onedrivepr_arzinger_ua/EcdNiOHs-XtJr-Z_iTolJucB1l_x6Nu1g6C8QV_pvIhhZQ
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БАНКІВСЬКЕ ТА  
ФІНАНСОВЕ ПРАВО

НОВІ ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ 
ВОЄННОГО СТАНУ

04 квітня 2022 року Національний банк України («НБУ») вніс зміни до Поста-
нови Правління НБУ «Про роботу банківської системи в період запровадження 
воєнного стану» № 18 («Постанова»), якими послабив та уточнив раніше за-
проваджені валютні обмеження.

НБУ тимчасово скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними 
операціями резидентів України з 365 до 90 календарних днів. Новий строк за-
стосовуватиметься до операцій починаючи з 05 квітня 2022 року.

Також змінами дозволено фізичним особам переказувати іноземну валюту за 
кордон для купівлі низки товарів, зокрема касок, шоломів, військової та тактич-
ної форми і взуття, оптичних приладів для слідкування, безпілотних літальних 
апаратів тощо, у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в іноземному еквіва-
ленті за офіційним курсом НБУ).

Більше того, розширено перелік виключень із заборони на здійснення видатко-
вих операцій за рахунками юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких є ре-
зиденти російської федерації та Республіки Білорусь. Таким юридичним особам 
дозволено переказувати кошти на території України для здійснення соціальних 
виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків 
тощо.
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ЕНЕРГЕТИКА ТА  
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

31 березня 2022 Чорнобильська атомна електростанція (АЕС) була звільне-
на від російських військових підрозділів. Наразі станція перебуває під пов-
ним контролем Національної гвардії України. У той же час, Запорізька АЕС 
залишається під контролем російських окупаційних військ.

Українська енергетична біржа продовжує працювати. Зокрема, 11 квітня 
2022 року був проведений електронний аукціон з продажу нафтопродуктів, 
12 квітня 2022 року був проведений електронний аукціон з продажу елек-
тричної енергії, а 13 квітня були проведені електронні біржові торги з прода-
жу природного газу. 

8 квітня 2022 року вперше з початку опалювального сезону український 
видобуток «блакитного палива» повністю покривав внутрішнє споживання 
природного газу. 

Відновлено реекспорт природного газу з України. Це стосуватиметься газу, 
який ввозитиметься в Україну з 03 квітня 2022 року для подальшого збе-
рігання у підземних газосховищах у режимі Митний склад, у тому числі із 
транспортуванням за спеціальним тарифом short-haul. Газ, який був ввезений 
на територію України до 03 квітня 2022 року, все ще не може бути реекспор-
тований, однак може бути реалізований на території України. 

Енергетичне співтовариство ухвалило рішення про створення Фонду енерге-
тичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення. До-
норами Фонду стануть переважно держави-члени ЄС та міжнародні компанії 
і корпорації. Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення пошко-
дженої енергетичної інфраструктури, а процедуру обрання постачальників 
будуть реалізовувати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі 
енергетики.

https://snriu.gov.ua/news/dsp-chornobilska-aes-stanom-na-08042022
https://snriu.gov.ua/news/dsp-chornobilska-aes-stanom-na-08042022
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/rezultati-elektronnih-birzhovih-torgiv-ugv-552-z-prodazhu-nafto/
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/rezultati-elektronnogo-auktsionu-epc-120422-15-z-prodazhu-elekt/
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/rezultati-elektronnogo-auktsionu-epc-120422-15-z-prodazhu-elekt/
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/tov-ueb-13042022-o-1400-provodit-elektronni-birzhovi-torgi-gas/
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/tov-ueb-13042022-o-1400-provodit-elektronni-birzhovi-torgi-gas/
https://expro.com.ua/novini/ukranskiy-vidobutok-povnstyu-pokriva-vnutrshn-spojivannya-gazu
https://expro.com.ua/novini/ukranskiy-vidobutok-povnstyu-pokriva-vnutrshn-spojivannya-gazu
https://expro.com.ua/novini/ukranskiy-vidobutok-povnstyu-pokriva-vnutrshn-spojivannya-gazu
https://utg.ua/utg/media/news/2022/03/reeksport-prirodnogo-gazu-z-ukranskix-psg-vdnovleno.html
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245643736&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245643736&cat_id=35109
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  
ВЛАСНІСТЬ

З початку війни росії проти України виникло чимало питань щодо функціону-
вання державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Нижче 
наводимо актуальну інформацію:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» (УКРПАТЕНТ) / 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Укрпатент продовжує працювати в штатному режимі. Для заявників та влас-
ників об’єктів інтелектуальної власності (надалі – ОІВ) це означає: 

 Укрпатент приймає заявки на реєстрацію ОІВ, проводити по ним екс-
пертизу, видавати охоронні документи;

 реєстри Укрпатенту функціонують та оновлюються.

Незважаючи на вищевикладене, Укрпатент, враховуючи реалії воєнного 
часу, запровадив спеціальні правила, які повинні спростити процедурні ас-
пекти взаємодії Укрпатента з заявниками та власниками ОІВ, а саме:

 Строки

Укрпатент визнав можливість застосування до строків, пов’язаних з діло-
водством по заявкам на ОІВ та зареєстрованим ОІВ, положень щодо дії на 
території України форс-мажорних обставин. Для заявників та власників ОІВ 
це означає, що недотримання строків у період дії форс-мажорних обставин 
(30 діб, які обраховуються із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року) не 
вважається їх пропущенням.

Зауважуємо, що 13.04.2022 року набрав чинності закон, який пе-
редбачає ряд положень щодо захисту інтересів заявників та власників 
ОІВ у період воєнного стану, більшість з яких стосуються саме строків  
(Див. п. 3).
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 Приймання та надсилання документів

Укрпатент тимчасово припинив приймання та відправлення паперових доку-
ментів.

Всі документи повинні подаватися в електронному вигляді. В залежності від 
документа, останній може бути поданий:

 через спеціальні електронні системи Укрпатенту (СПЕЗ-1, СПЕЗ-2, СЕВ 
ЗЕС);

 через спеціальні електронні системи міжнародних відомств (Madrid 
eFiling та ін.);

 шляхом направлення на офіційну електронну пошту Укрпатенту (office@
ukrpatent.org).

Зауважуємо, що деякі документи необхідно подавати виключно з вико-
ристанням кваліфікованого електронного підпису.

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

На час воєнного стану Апеляційна палата та інші колегіальні органи продов-
жують приймати всі заяви, клопотання та заперечення. Такі документи по-
даються в електронному вигляді на офіційну електронну пошту Укрпатенту з 
обов’язковим використанням кваліфікованого електронного підпису. Однак, 
їх розгляд по суті в режимі засідання за участю сторін тимчасово призупи-
нено. За клопотанням учасників, розгляд може бути проведений в порядку 
письмового провадження.

mailto:office%40ukrpatent.org?subject=
mailto:office%40ukrpatent.org?subject=
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ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ

13.04.2022 року набрав чинності Закон України «Про захист інтересів осіб 
у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у 
зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України».

Законом передбачено:

 Зупинення процедурних строків

З дня введення в Україні воєнного стану (24 лютого 2022 року) зупиняється 
перебіг переважної більшості строків для вчинення дій, пов’язаних з охоро-
ною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття 
цих прав, визначених відповідними законами у сфері інтелектуальної влас-
ності.

 Продовження чинності майнових прав  
інтелектуальної власності

Майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на 
день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, за-
лишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування 
воєнного стану.

 Введення 90-денного пільгового періоду

У разі, якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва на торго-
вельну марку, строку продовження чи підтримання чинності майнових прав 
інтелектуальної власності на ОІВ припадає на день введення в Україні воєн-
ного стану чи на іншу дату під час дії воєнного стану, відповідна дія вважа-
ється вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, 
наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

Заявники та власники ОІВ мають право подати документи (заяви, клопотан-
ня, заперечення, відповіді тощо), подання яких передбачено відповідними за-
конами та підзаконними актами, не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем 
припинення чи скасування воєнного стану, без сплати додаткових зборів.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО  
ТА ЗАХИСТ БІЗНЕСУ 

Верховна Рада України продовжує пристосовувати окремі правила 
здійснення кримінальних проваджень до вимог воєнного стану. Зокрема, 
Законом України № 2125-IX від 15.03.2022 уточнено особливий режим 
досудового розслідування, судового розгляду кримінального провадження 
відповідно до цього правового режиму. При цьому, окремі норми стають 
законом, отримавши попереднє схвалення судовою практикою.

 Повноваження з обрання та продовження запобіжного 
заходу на досудовому розслідуванні передали 
прокурору. Повноваження прокурора щодо обрання 

запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком до 30 днів надано 
керівникам прокуратур. Вони ж можуть продовжувати запобіжний захід до 
одного місяця неодноразово в межах досудового розслідування. Перелік 
злочинів, у провадженнях щодо яких вони можуть це робити, розширено.

 Автоматичне продовження запобіжних заходів у вигляді 
тримання під вартою, які закінчуються, на різних 
етапах судової стадії кримінального провадження. У 

разі закінчення строку дії ухвали про тримання під вартою і неможливістю 
продовження такого строку судом, ухвала вважається продовженою до 
вирішення судом відповідного питання, але не більше ніж на 2 місяці.

 Скасування або зміна запобіжного заходу в особливий 
період. Відтепер підозрюваний, обвинувачений має право 
клопотати про скасування запобіжного заходу для проходження 

військової служби за призовом під час мобілізації (щоправда, не в усіх 
провадженнях). Крім того, нові норми дозволяють особі просити про 
застосування щодо нього особистого зобов’язання:

(а) замість домашнього арешту – у місцях ведення активних бойових 
дій (з міркувань безпеки);

(б) замість застави – якщо особа бажає використати кошти для цілей 
оборони України.
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 Строки повідомлення про підозру затриманому в умовах 
воєнного, надзвичайного стану збільшено в 3 рази. Тепер 
з моменту затримання особи письмове повідомлення про підозру 

особі вручається протягом 72 годин (а не до 24 годин, як раніше), в іншому 
випадку затриманий звільняється.

 Строки досудового розслідування законодавчо 
«призупинені» на час війни. У кримінальних провадженнях, 
в яких відсутні підозрювані, строки досудового розслідування з 

24 лютого 2022 року фактично зупиняються. Строки почнуть перебіг із дня 
скасування відповідного стану.

 Несанкціоноване розповсюдження захищеної, військової 
інформації стало злочином. Підслідність цих злочинів 
передана Службі безпеки України. Кримінальна відповідальність 

(до 12 років позбавлення волі) настає за розповсюдження інформації щодо 
надходження міжнародної військової допомоги в Україну, а також руху, 
переміщення або розміщення Збройних сил та інших військових формувань 
України. Особа не підлягає відповідальності, якщо така інформація була 
розміщена Генеральним штабом ЗСУ або є письмовий дозвіл Генерального 
штабу ЗСУ на її розповсюдження.

 Встановлено кримінальну відповідальність за незаконне 
використання гуманітарної допомоги. Продаж гуманітарної 
допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної 

допомоги, інше розпорядження таким майном з метою отримання прибутку 
відтепер є злочином. Щоправда, нижня межа предметів, стосовно яких 
вчинено подібні дії, досить висока – більше 430 тис. грн. Натомість 
позитивною вбачається посилена санкція (позбавлення волі від 5 до 7 років), 
якщо зазначені дії вчинені в умовах надзвичайного або воєнного стану.

 Заподіяння шкоди, вчиненої з метою відсічі та стримування 
збройної агресії, не є караним діянням. Особа не підлягає 
кримінальній відповідальності за застосування зброї та вибухових 

речовин, заподіяння шкоди життю і здоров’ю агресорам або заподіяння іншої 
шкоди, якщо воно спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії рф 
або агресії іншої країни.
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 Звільнення від відповідальності за незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами. Особа віднині не підлягатиме 

кримінальній відповідальності (раніше – особа звільнялася від такої) за 
незаконне носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут зброї, бойових 
припасів, вибухових речовин у випадку добровільної їх здачі органам влади. 
Це означає, що кримінальні провадження за такими фактами тепер навіть не 
відкриватимуться.



9

НЕРУХОМІСТЬ  
ТА БУДІВНИЦТВО

НЕРУХОМІСТЬ

Робота Державного реєстру речових прав на нерухоме майно досі не від-
новлена. Тому угоди з нерухомістю, які потребують державної реєстрації 
речових прав та обтяжень (довгострокова оренда, купівля-продаж, іпотека 
та ін.), досі залишаються «на паузі».

БУДІВНИЦТВО

Видача дозвільних документів у сфері будівництва відновлена в областях, у 
яких не ведуться інтенсивні бойові дії.

При цьому, отримання документів щодо:

 об’єктів СС1 та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі буді-
вельного паспорту може здійснюватися через ЦНАП(и); та

 об’єктів СС2 та СС3 може здійснюватися через кабінет користувача 
Єдиної державної системи у сфері будівництва, роботу якої за даними 
ДІАМ було відновлено 16 березня.

У інших областях, в яких проходять бойові дії, видача таких документів досі 
зупинена*.

* Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 165 «Деякі питання реалізації прав, 
свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  
І ФАРМАЦЕВТИКА

Протягом останнього місяця було запроваджено низку додаткових законо-
давчих змін, спрямованих на посилення сфери охорони здоров’я в умовах 
воєнного стану: 

 серед іншого, розширюється доступ населення до лікарських 
засобів, зокрема, спрощено вимоги щодо митного оформлення вве-
зення незареєстрованих лікарських засобів, пом’якшено вимоги щодо 
терміну придатності лікарських засобів, які закуповуються ДП «Медичні 
закупівлі України»;

 ведеться постійна робота щодо покращення доступу пацієнтів до 
медичної допомоги: забезпечено безперебійне надання медичних 
послуг переміщеним особам, проводиться вакцинація відповідно до ка-
лендаря профілактичних щеплень, до надання медичних послуг шляхом 
телемедицини залучаються іноземні медичні працівники;

 зміни стосуються і функціонування закладів охорони здоров’я, 
зокрема: скасовано вимогу щодо обов’язкового використання електро-
нного рецепта, яка мала застосовуватися з 01 квітня 2022 року, скори-
говано вимоги щодо виписування рецептів на препарати інсуліну, про-
довжено можливість використовувати паперові листки непрацездатності 
до 01 січня 2023 року, а також розширено підстави для такого вико-
ристання, обмежено доступ до електронної системи охорони здоров’я 
закладів охорони здоров’я, розташованих на територіях ведення вій-
ськових дій або на території, на якій органи державної влади тимчасово 
не здійснюють свої повноваження;

 для забезпечення безперебійного обігу лікарських засобів та 
проведення клінічних випробувань, ДЕЦ МОЗ України приймає 
відповідні необхідні документи як в паперовому, так і в електронному 
вигляді.

Окрім цього, 31 березня 2022 року закінчився термін дії норми щодо здійс-
нення закупівель лікарських засобів міжнародними організаціями. Проте 
очікується, що найближчим часом дію цієї норми буде поновлено.
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ПОДАТКОВІ ТА МИТНІ СПОРИ

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ

1. Податкові перевірки:

 дозволено проведення камеральних перевірок податкових декларацій 
платників єдиного податку 4 групи;

 податкові органи уповноважені на здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері ціноутворення:

— контроль здійснюється шляхом проведення фактичних перевірок;

— підстава перевірки – отримання інформації, у тому числі письмового 
звернення споживача, щодо наявних порушень;

— рішення про застосування відповідальності прийматиметься Дер-
жпродспоживслужбою.

2. Запроваджено спеціальні правила документального підтвер-
дження даних податкового обліку у разі втрати та/або не-
можливості вивезення первинних документів з територій, на 
яких ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими:

 про настання таких обставин платник податків повинен подати повідом-
лення до податкового органу;

 у разі неможливості вивезення первинних документів запроваджується 
мораторій на проведення перевірок; у разі втрати документів податко-
ва перевірка щодо відповідних звітних періодів не проводиться;

 дані податкової звітності не зможуть бути піддані сумніву на цій підставі.

3. Відповідальність:

 у разі несвоєчасного виконання податкових обов’язків штрафні санкції 
не нараховуються, якщо такі обов’язки будуть виконані протягом шести 
місяців після завершення військового стану.
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МИТНЕ ПРАВО

 Звільнення від оподаткування ввізним митом більшості товарів (крім 
спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів), а також 
транспортних засобів.

 Звільнення від оподаткування ПДВ товарів, які імпортуються платниками 
єдиного податку, що сплачують податок за ставкою 2% з обороту.

 Імпорт товарів платниками єдиного податку 1-3 груп (крім платників 
єдиного податку 3 групи, що є платниками ПДВ) може здійснюватися на 
підставі попередньої митної декларації. Тривалість митного оформлення 
не має перевищувати одну робочу годину з моменту пред’явлення това-
рів або подання митної декларації.

 Пропуск товарів, щодо яких вимагається надання дозвільних докумен-
тів, може здійснюватися без надання таких документів (крім наркотичних 
засобів, товарів військового призначення, радіоактивних матеріалів, не-
безпечних відходів).

 Перебування нерезидентів на обліку в митних органах не вимагається.

 Документальні перевірки не розпочинаються, а розпочаті – зупиняють-
ся. Акти перевірок, зустрічних звірок, заперечення на акти перевірок, 
податкові повідомлення-рішення не надсилаються.

 Зупинення строків, встановлених Митним кодексом України (передба-
чено виключний перелік). Строки, які не зупиняються, можуть бути про-
довжені за рішенням митного органу.
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ТРАНСПОРТНА  
ІНФРАСТРУКТУРА

Згідно попередніх розрахунків KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської 
школи економіки) станом на 18 квітня загальна сума прямих задо-
кументованих збитків інфраструктури України від російського втор-
гнення сягнула $84,8 млрд.

За 54 дні російської агресії пошкоджено, зруйновано або захоплено що-
найменше 23 тис. км доріг, 32 тис. кв. м житлового фонду, 408 
дитячих садочків, 623 закладів освіти, 206 медзакладів, 154 
заводів та підприємств. Крім того, постраждали щонайменше 68 адмі-
ністративних будівель, 277 мостів, 11 військових аеродромів, 8 аеропортів 
та 2 порти.

 Уряд розробив проєкт указу Президента про створення 
Фонду відновлення України. Передбачається, що Фонд 
буде функціонувати як консультативно-дорадчий орган при 

Президентові й буде забезпечувати координацію накопичення фінансових 
ресурсів для післявоєнного відновлення. Передбачається створення п’яти 
робочих груп, які відповідатимуть за різні напрямки – від комунікації 
з міжнародними фінансовими організаціями, комунікації з країнами-
партнерами до збору коштів від приватних осіб і великих світових корпорацій 
і компаній. Наразі готуються концепти та законодавча база, які визначать 
правове поле з функціонування Фонду відновлення, а також міжнародних і 
приватних фондів, які будуть задіяні у відновленні економіки України.

Однак процес відновлення інфраструктури розпочато вже сьогодні. За дани-
ми Уряду, оприлюдненими 12 квітня, виділено додаткові 490 млн грн для 
базового відновлення дорожньої інфраструктури.

 Уряд розробив проєкт указу Президента про створення 
Національної ради з відновлення країни, яка 
займатиметься розробкою Плану післявоєнного відновлення та 

розвитку України. План передбачатиме не лише конкретні кроки з відновлення 
та розбудови інфраструктури й житла, але й структурну модернізацію та 
перезапуск економіки на основі європейських стандартів і правил.
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 Внесено зміни до Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» (набули чинності 
13.04.2022 року). Пропонується встановити особливі правила 

передачі в оренду державного та комунального майна на період дії воєнного 
стану. Зокрема, КМУ доручено  переглянути строки проведення аукціонів, 
дозволити суборенду майна, передбачити можлив ість автоматичного 
продовження договорів оренди, строк дії яких закінчується під час дії воєнного 
стану, застосування пільгової орендної плати тощо. Очікується прийняття 
постанови КМУ.
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ФІКСАЦІЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ  
ТА ЗБИТКІВ ВІД ВІЙНИ

5 квітня 2022 року* Кабінет Міністрів України прийняв зміни до Порядку об-
стеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, які передбачають 
механізм проведення обстеження будівель та споруд, пошко-
джених у результаті військової агресії рф.

Серед іншого зміни передбачають, що:

 обстеження пошкоджених об’єктів може проводитися не лише за рішен-
ням власника/управителя, а й виконавчих органів місцевого самовря-
дування чи військових адміністрацій;

 розширено список фахівців, які можуть здійснювати обстеження на пе-
ріод воєнного стану;

 за результатами обстеження виготовляється звіт, який є основою для рі-
шення про відновлення пошкодженого об’єкта або його демонтаж. 

Водночас, Мінрегіон ще має затвердити методику обстеження пошкоджених 
об’єктів для реалізації цих змін на практиці. 

* Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 року № 423 «Про внесення змін до 
Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Протягом останнього місяця було запроваджено низку законодавчих змін, 
які впливають на діяльність бізнесу у сфері харчової промисловості під час 
війни:

 встановлено повну заборону ввезення на митну територію України в 
митному режимі імпорту товарів з російської федерації; 

 удосконалено форму декларації про перелік товарів, що визнаються 
гуманітарною допомогою при ввезенні на територію України під час дії 
воєнного стану, для запровадження можливості подання цієї декларації 
в електронному вигляді; 

 спрощено здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах во-
єнного стану; 

 припинено проведення планових та позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду. Державний нагляд 
(контроль) під час воєнного стану в Україні буде здійснюватися лише 
задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію; 

 встановлено граничний рівень постачальницько-збутової надбавки (по-
стачальницької винагороди) та торговельної надбавки (націнки) в розмі-
рі не більш як 10 відсотків з урахуванням рекламних, маркетингових по-
слуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних 
з реалізацією певних соціально значущих товарів кінцевому споживачу.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zastosuvannya-zaboroni-vvezennya-tovariv-z-rosijskoyi-federaciyi-426
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-bereznya-2022-r-174-409
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zdijsnennya-fitosanitarnih-zahodiv-ta-procedur-v-umovah-voyennogo-stanu-398
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pripinennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-i-derzhavnogo-rinkovogo-naglyadu-v-umovah-voyennogo-stanu-303
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-22-kvitnya-2020-r-341-i-vid-9-grudnya-2020-r-1236-311
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Марина Шарапа

Партнерка
Транспорт та Інфраструктура,
Транзакції з публічною власністю
Maryna.Sharapa@arzinger.ua

Наталія Горбаль

Партнерка
Приватні клієнти та сімейне право
Nataliia.Gorbal@arzinger.ua

Олег Чайка

Партнер
Податки / транзакційне і  
міжнародне оподаткування
Oleg.Chayka@arzinger.ua

Юрій Сухов

Партнер, к.ю.н. 
Кримінальне право та  
захист бізнесу 
Iurii.Sukhov@arzinger.ua

Андрій Підгайний

Партнер
Транспорт та Інфраструктура,
Транзакції з публічною власністю 
Andrii.Pidhainyi@arzinger.ua

mailto:Maryna.Sharapa%40arzinger.ua?subject=
mailto:Nataliia.Gorbal%40arzinger.ua?subject=
mailto:Oleg.Chayka%40arzinger.ua?subject=
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РАДНИКИ ARZINGER 

Олександр Дякулич

Радник
Антимонопольне та  
конкурентне право
Oleksander.Dyakulych@arzinger.ua

Оксана Карел

Радниця
Міжнародне вирішення спорів  
та арбітраж
Oksana.Karel@arzinger.ua

Ярослав Чекер

Радник
Енергетика та природні ресурси, 
Податкове право
Iaroslav.cheker@arzinger.ua

Євгенія Очеретько

Радниця
Публічні закупівлі, охорона здоров’я 
та фармацевтика
Yevgeniya.Ocheretko@arzinger.ua

Олексій Прудкий

Радник
Вирішення комерційних спорів
Oleksii.Prudkyi@arzinger.ua

Олексій Задоєнко

Ірина Садовська

Радник, к.ю.н.
Кримінальне право та захист бізнесу 
Oleksii.Zadoienko@arzinger.ua

Радниця
Вирішення комерційних спорів
Iryna.Sadovska@arzinger.ua

Алеся Павлинська

Радниця
Трудове право,  
Корпоративне право / M&A
Alesya.Pavlynska@arzinger.ua

Олександр Максименко

Радник
Кримінальне право та захист бізнесу
Oleksandr.Maksymenko@arzinger.ua

Антон Молчанов

Радник
Банкрутство
Anton.Molchanov@arzinger.ua
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mailto:Oleksii.Zadoienko%40arzinger.ua?subject=
mailto:Iryna.Sadovska%40arzinger.ua?subject=
mailto:Alesya.Pavlynska%40arzinger.ua?subject=
mailto:Oleksandr.Maksymenko%40arzinger.ua?subject=
mailto:Anton.Molchanov%40arzinger.ua?subject=
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/ArzingerLawFirm

/company/arzinger

@arzingerlawfirm

Scan QR code & visit 
our website arzinger.ua

Головний офіс
Бізнес-центр «Сенатор»
вул. Московська, 32/2, 10-й поверх
01010, Київ, Україна
тел: +38 044 390 55 33;
факс: +38 044 390 55 40

Західноукраїнська філія
вул. Генерала Чупринки 6, офіс 1,
79013, Львів, Україна
тел: +38 032 242 96 96;
факс: +38 03224296 95

Південноукраїнська філія
Морський Бізнес Центр
вул. Буніна, 10, 4-й поверх, офіс 5
65026, Одеса, Україна
Тел: +38 048 711 74 74
Факс: +38 048 249 62 45


