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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Уряд затвердив 
Порядок 
проведення 
інвентаризації 
документації із 
землеустрою 

9 жовтня, на засіданні Уряду схвалено постанову «Про затвердження 
Порядку проведення інвентаризації документації із землеустрою, 
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 
Кабінету Міністрів України». 
 
Таке рішення сприятиме створенню прозорих умов для набуття у 
власність земельних ділянок, у тому числі сільськогосподарського 
призначення, громадянами та юридичними особами України. 

 
Так, документом передбачається: 
 

 затвердження Порядку проведення інвентаризації 
документації із землеустрою, що дозволить здійснити повну 
перевірку наявних матеріалів, які містяться в Державному 
фонді документації із землеустрою. Це дозволить 
визначити обсяг робіт із землеустрою, необхідних для 
внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
про земельні ділянки, речові права на які (документи, що 
посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 
року; 

 внесення змін до Порядку ведення Державного земельного 
кадастру та інших актів Кабінету Міністрів України. 

 
Систематичне наповнення Державного земельного кадастру 
відомостями про сформовані та зареєстровані земельні ділянки, в 
тому числі сільськогосподарського призначення, є надзвичайно 
важливим. Адже це забезпечує належну організацію робіт із 
землеустрою, удосконалює механізми правового регулювання 
протидії рейдерству у сфері земельних відносин, захист прав 
власників і користувачів земельних ділянок, спрощує доступу та 
користування відомостями Державного земельного кадастру тощо 
 

https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=359e575c-f59a-4878-
8851-
59b414774351&title=UriadZatverdivPoriadokProvedenniaInventarizatsiiD
okumentatsiiIzZemleustroiu 
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

Уряд вніс зміни в 
умови Державної 
програми 
«Доступні кредити 
5-7-9%» 
 

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання 
державної підтримки мікропідприємництва та малого 
підприємництва, згідно з яким реалізується програма «Доступні 
кредити 5-7-9%». Відповідне рішення було прийнято сьогодні – 9 жовтня 
– на засіданні Уряду. 

 
Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до 
суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня 
їх річного доходу до еквіваленту 10 млн євро та виключення з Порядку 
вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу – рішення 
прийматимуть банки-кредитори. Також змінами розширені цілі 
використання кредитних коштів можливістю придбання земельних 
ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю. 
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Відповідні зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%» були прийняті 
в рамках виконання доручення Уряду розробити та затвердити 
програму фінансової підтримки малого та середнього 
підприємництва, а також суб’єктів господарювання сфери культури, 
креативних індустрій, туризму, діяльність яких знаходиться під впливом 
запроваджених обмежень та/або заборон, пов’язаних із 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. 

 
Державною програмою «Доступні кредити «5-7-9%» передбачено 
заходи, які є універсальним та дієвим механізмом кредитування 
малого бізнесу з фінансовою державною підтримкою шляхом 
компенсації процентів за кредитами, наданими суб’єктам мікро- та 
малого підприємництва незалежно від сфери їх діяльності. Тому 
внесені до програми зміни розширяють можливість скористатися 
нею як суб’єктами господарювання зазначених індустрій, так і 
фермерськими й сільськогосподарськими господарствами, що 
мають збитки через цьогорічну посуху. 
 
 Програма вже показала свою ефективність в кризових умовах. 
Адже, як показує статистика, більше 70% гривневих кредитів, які були 
видані банками з лютого по серпень цього року, були видані в 
рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%. 

 
Нагадаємо, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про 
співробітництво вже з 19-ма банками: АТ «Ощадбанк», АБ 
«Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк 
Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК 
ВОСТОК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ 
«Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», 
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП Банк», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АТ 
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК». 

 
Станом на 5 жовтня цього року в рамках програми «Доступні 
кредити 5-7-9%» вже укладено 4127 кредитних договорів на загальну 
суму 9,82 мільярда гривень. 
 

https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_vnis_zmini_v_umovi_derzhavnoi_pro
grami_dostupni_krediti_5-7-9-2477 
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

Спільний проєкт з 
ЄІБ “Міський 
громадський 
транспорт ІІ” 
передбачатиме 
закупівлю 
екологічного 
транспорту 
 

Спільно з Європейським інвестиційним банком та активною міською 
владою Міністерство інфраструктури продовжує впровадження 
проєкту “Міський громадський транспорт України І”, який 
передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних 
українських містах. Вже до кінця цього року планується укласти угоду 
з ЄІБ щодо реалізації другої частини проєкту – “Міський громадський 
транспорт ІІ 

 
Проєкт “Міський громадський транспорт ІІ” включатиме лише 
підпроєкти з розвитку екологічного громадського транспорту: 
закупівлі трамваїв, тролейбусів, рухомого складу метрополітену та 
електробусів. 
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Також розпочато підготовку до запуску в наступному році: 
 проєкту «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза ІІ», що включає 

підпроєкти у залізничній та автомобільній галузі, а також на 
транспорті; 

 проєкту з розвитку регіонів Приазов’я (так званий «Азовський 
пакет»), що передбачає підвищення пропускної 
спроможності та електрифікацію залізниці Запоріжжя-
Маріуполь, капітальний ремонт автомобільної дороги М-14 на 
ділянці Херсон-Маріуполь та концесію морського порту 
Бердянськ; 

 проєкту «Безпека дорожнього руху в містах України ІІ», 
покликаний знизити смертність, травматизм і аварійність на 
дорогах міст шляхом поліпшення міської дорожньої 
інфраструктури та реновацій вулиць; 

 проєкту розвитку аеропорту “Бориспіль”, що передбачає 
реконструкцію льотної зони №2 з будівництвом нової злітно-
посадкової смуги, облаштуванням сучасного радіо- та 
світлотехнічного обладнання та іншої інженерної 
інфраструктури; 

 електрифікація залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-
Колосівка; 

 проєкту щодо покращення транспортно-експлуатаційного 
стану автомобільних доріг на підходах до міста Києва; 

 а також проєкту «Європейські дороги України ІІІ» (Проєкт 
«Розвиток транс'європейської транспортної мережі»). 

 
Довідково: 
Європейський інвестиційний банк є партнером України у 
фінансуванні інфраструктури громадського транспорту з 2007 
року. Проєкт технічної допомоги “Міський громадський транспорт 
України”, фінансований ЄІБ, сприяє успішній реалізації 
Міністерством інфраструктури та містами-учасниками підпроєктів з 
оновлення міського громадського транспорту. 

 
Проєкт також впливає на безпеку дорожнього руху в сільській 
місцевості, розвантажуючи транспортні шляхи та стимулюючи 
перехід з приватного на громадський транспорт. Крім цього, 
поступово наближає Україну до відповідних технічних нормативів, які 
відповідають чинним стандартам ЄС. 
https://mtu.gov.ua/news/32262.html 

 
Клієнти Укрпошти 
можуть 
пред’являти 
документи у 
додатку Дія для 
отримання 
посилок 

 
9 жовтня, у Всесвітній день пошти Міністерство інфраструктури 
України, Міністерство цифрової трансформації та АТ “Укрпошта” 
уклали тристоронній меморандум про взаємодію та співпрацю у 
сфері цифрової трансформації, розвитку цифрової 
інфраструктури, а також оптимізації надання адмінпослуг і послуг 
поштового зв’язку. Першим кроком до цього стала можливість 
використання клієнтами Укрпошти додатку Дія для пред'явлення 
електронних версій своїх документів при отриманні посилок. 

 
Пред'явлення клієнтами цифрових документів через додаток Дія 
здійснюватиметься у всіх комп'ютеризованих відділеннях Укрпошти. З 
їх допомогою можна отримати всі внутрішні та міжнародні 
відправлення, листи тощо без післяплати або з післяплатою на суму 
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до 5 тисяч гривень. З наступного року в планах Укрпошти прибрати і 
це обмеження. 

 
Верифікація клієнта відбувається за лічені секунди — шляхом 
зчитування індивідуального цифрового штрихкоду, який генерує 
застосунок Дія для кожного окремого електронного документа 
користувача. 
https://www.kmu.gov.ua/news/vidsogodni-kliyenti-ukrposhti-mozhut-
predyavlyati-dokumenti-u-dodatku-diya-dlya-otrimannya-posilok-
vladislav-kriklij 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

Національний банк 
запровадив 
оверсайт 
індикаторів 
валютного ринку 
відповідно до 
рекомендацій 
IOSCO 
 

 
Національний банк запровадив оверсайт індикаторів валютного 
ринку для приведення механізму їх визначення, розрахунку і 
оприлюднення у відповідність до принципів Міжнародної організації 
комісій з цінних паперів (IOSCO)для фінансових індикаторів. Йдеться, 
зокрема, про такі показники як офіційний курс гривні до інших валют, 
довідкове значення курсу гривні до долара на 12 годину, а  також 
облікова ціна банківських металів. 

 
Це сприятиме зміцненню довіри інвесторів та інших учасників 
фінансового ринку до індикаторів валютного ринку України, які 
можуть використовуватися для здійнення транзакцій з купівлі та 
продажу валюти на українському та міжнародних ринках і 
розрахунку фінансових результатів за такими угодами. 
Для здійснення оверсайту були розширені повноваження діючого 
Комітету оверсайта Українського індексу міжбанківських 
ставок UONIA. У зв’язку з додатковим функціоналом його було 
перейменовано в Комітет оверсайта індикаторів грошового та 
валютного ринків. 

 
Зазначений комітет, до складу якого входять як представники 
Національного банку, так і фінансових ринків, буде опікуватися 
питаннями визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів не 
тільки грошового, а й валютного ринків. За необхідності, він 
напрацьовуватиме пропозиції та пропонуватиме рішення щодо 
удосконалення цих процесів. 

 
Нагадаємо, Національний банк щоденно розраховує та 
оприлюднює офіційний курс гривні до іноземних валют, довідкове 
значення курсу гривні до долара на 12 годину, а також облікову ціну 
банківських металів. 

 
У листопаді 2018 року Асоціація трейдерів ринків, що розвиваються, 
(EMTA) включила офіційний курс гривні, який установлюється 
Національним банком України, до рекомендованих ринкових 
практик щодо розрахунків за безпоставочними форвардами і 
опціонними контрактами долар-гривня. 

 
Запровадження оверсайту індикаторів валютного ринку 
схвалено Постановою Правління Національного банку України №140 
від 07 жовтня 2020 року “Про внесення змін до Положення про 
встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та 
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розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й 
облікової ціни банківських металів”. Вона набуває чинності 09 жовтня 
2020 року. 
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadiv-
oversayt-indikatoriv-valyutnogo-rinku-vidpovidno-do-rekomendatsiy-
iosco 

ЗАКОНОПРОЕКТИ 

Проект Закону про 
внесення змін до 
Закону України 
“Про захист прав 
споживачів” щодо 
гарантійних 
зобов’язань в 
електронному 
вигляді, 
реєстраційний 
номер 4185 від 
02.10.2020 

Законопроектом пропонується встановити на законодавчому рівні 
надання експлуатаційних документів в електронному вигляді при 
гарантійному обслуговуванні товарів. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70113 

 

 
Проект Закону про 
обчислення часу в 
Україні, 
реєстраційний 
номер 4201 від 
09.10.2020 

 
Щороку перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю 
жовтня. Зокрема, цьогоріч він запланований у ніч із суботи (24 
жовтня), на неділю (25 жовтня). У разі підтримки Верховною Радою 
України, це сезонне переведення стрілок годинника стане 
останнім, оскільки в законопроєкті чітко передбачено, що сезонний 
перехід часу не застосовується. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70150 

 


