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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

Підписано указ 
про передачу 
сільгоспземель з 
державної до 
комунальної 
власності 
 

Президент України у четвер підписав указ про передачу земель 
сільгосппризначення з державної до комунальної власності. 
Від так 26 жовтня 2020 року всі новостворені громади мають 
отримати землю в комунальну власність і зможуть використовувати 
кошти від землекористування для розвитку та благополуччя своїх 
громад. 
 
Законодавство України забороняє продаж земель комунальної 
власності, що є гарантією того, що наступні покоління українців 
залишатимуться господарями своєї землі. Місцеве самоврядування 
отримає у власність понад 2 млн гектарів землі. 
 
Нагадуємо: 
Раніше повідомлялось, що після місцевих виборів, які призначені на 
25 жовтня 2020 року, територіальним громадам передадуть у 
власність всі землі сільськогосподарського призначення, які мають 
належати ОТГ, але на сьогодні перебувають у державній власності; 
ще понад 2 млн га земель. 
 
У рамках децентралізації у сфері земельних відносин 
Держгеокадастр із 1 лютого 2018 року здійснює передачу державних 
сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних 
громад.  
https://www.president.gov.ua/news/mi-povertayemo-zemlyu-lyudyam-
prezident-pidpisav-ukaz-shodo-64613 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Школам 
рекомендовано 
встановити 
канікули, 
профтехам та 
закладам вищої 
освіти – перейти 
на дистанційне 
навчання 
 

13 жовтня 2020 року, на позачерговому засіданні Уряду прийнято 
рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти 
встановити канікули з 15 до 30 жовтня, у наступний період можливий 
перехід на дистанційне і змішане навчання з урахування 
епідеміологічної ситуації. Закладам професійної (професійно-
технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти – перейти з 15 
жовтня до 15 листопада на дистанційну форму навчання з 
рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт; осіб, 
позбавлених батьківського піклування; здобувачів освіти з тимчасово 
окупованих територій, «червоних» карантинних зон; іноземних 
громадян та осіб без громадянства; здобувачів освіти, які поєднують 
навчання з роботою). 

 
Відповідні зміни внесено до постановиКМУ від 22 липня 2020 р. № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2». 

 
Окрім того, змінами передбачено, що на території регіону 
(адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено 
«червоний» рівень епідемічної небезпеки, забороняється відвідування 
закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) 
спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови 
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дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів 
та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я 
учнів (вихованців). Зазначимо, таке виключення було зроблено у 
зв'язку з тим, що наповнюваність класів спеціальних закладів 
загальної середньої освіти, санаторних шкіл та шкіл-інтернатів 
становить від 6 до 12 осіб, середня наповнюваність таких закладів 
становить 115 осіб, що дозволяє забезпечити всі необхідні санітарні 
та протиепідемічні заходи. 

 
Що стосується київських шкіл то в них школярі підуть на канікули з 
21жовтня.  
https://www.kmu.gov.ua/news/rishennya-uryadu-shkolam-
rekomendovano-vstanoviti-kanikuli-profteham-ta-zakladam-vishchoyi-
osviti-perejti-na-distancijne-navchannya 
 

Уряд прийняв 
рішення 
продовжити дію 
адаптивного 
карантину до 
кінця 2020 року 

13 жовтня під час засідання Кабінету Міністрів України було прийняте 
рішення щодо подовження карантинних обмежень до 31 грудня 2020 
року.  

 
Крім того, були внесені зміни до відповідних індикаторів та критеріїв 
щодо умов карантину. А саме: вдвічі було збільшено цільові 
показники охоплення тестуванням. Раніше це було 24 на 100 тисяч 
населення за 7 днів. Зараз цей показник збільшено у два рази - до 48 
на 100 тисяч населення.  

 
Також було внесено додаткові зміни до критеріїв відповідності 
“червоному” рівню епідемічної небезпеки. За новими правилами, 
райони можуть потрапити на “червоний рівень” за показником 
інцидентності. Це показник щодо захворюваності на 100 тисяч 
населення за останні 14 днів. Він також змінений і зараз встановлений 
на рівні 320 на 100 тисяч населення. Рішенням Уряду посилено 
протиепідемічні заходи на різних рівнях адаптивного карантину. 
Перш за все, вводиться обмеження щодо роботи ресторанів та 
інших закладів громадського харчування після 22:00. Це правило 
діятиме на всіх рівнях епіднебезпеки. Вводиться також обмеження 
щодо проведення масових заходів. 
 
Вводяться обмеження: для “зеленого” рівня максимальна кількість 
осіб - не більше 50, для “жовтого” рівня - 30, для “помаранчевого” - 20 
осіб. Також вводиться заборона щодо відвідування глядачами 
спортивних заходів, окрім міжнародних змагань. Рішення про їх 
проведення буде прийматися в окремому порядку. 

 
Також на засіданні Уряду було прийнято рішення щодо 
розмежування відповідальності стосовно забезпечення контролю за 
виконанням карантинних норм. Відтак посилення контролю з 
дотримання самоізоляції відбуватиметься із залученням Національної 
поліції. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у сфері 
обслуговування (робота ринків, ресторанів, інших громадських 
місць) - за Держспоживслужбою. Контроль за правилами 
перевезення та виділенням додаткового транспорту - за органами 
місцевого самоврядування. Крім цього, органи місцевого 
самоврядування також будуть присутні на всіх рівнях контролю. 
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Додатково роботодавцям запропоновано організувати позмінну 
роботу, а в тих випадках, де є можливість, - забезпечити дистанційну 
роботу зі збереженням рівня заробітної плати.  
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijnyav-rishennya-prodovzhiti-
diyu-adaptivnogo-karantinu-do-kincya-2020-roku 
 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ 
Уряд дав старт 
функціонуванню 
Національного 
органу 
інтелектуальної 
власності 

13 жовтняна засіданні Уряду з ініціативи Мінекономіки прийнято 
розпорядження “Про Національний орган інтелектуальної власності”. 
Розпорядженням визначено, що функції Національного органу 
інтелектуальної власності виконуватиме державне підприємство 
“Український інститут інтелектуальної власності”. 

 
Прийняття розпорядження дозволить створити правові підстави для 
початку функціонування з 14 жовтня цього року Національного 
органу інтелектуальної власності, який слугуватиме єдиним вікном з 
видачі охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної 
власності. 
 
НОІВ здійснюватиме, зокрема, такі функції: 

 приймання заявок на державну реєстрацію авторського 
права та договорів, які стосуються права автора на твір; 

 приймання заявок на реєстрацію об’єктів промислової 
власності та проведення їх експертизи (винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні 
зазначення, компонування напівпровідникових виробів); 

 видача патентів, свідоцтв; 
 здійснення підготовки, атестації та реєстрації патентних 

повірених; 
 забезпечення діяльності колегіальних органів (Апеляційної 

палати, Комісії щодо погодження питань про внесення 
позначення, що містить офіційну назву держави “Україна” 
до торговельної марки, Атестаційної та Апеляційної 
комісій); 

 виконання функцій Міжнародного пошукового органу та 
Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно 
до Угоди зі Всесвітньою організацією інтелектуальної 
власності. 

 
Довідково: 
Розпорядження розроблено Мінекономіки на виконання Закону 
України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
створення національного органу інтелектуальної власності” від 
16.06.2020 № 703. 

 
14.10.2020 набирає чинності Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо створення національного органу 
інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX, яким визначено 
повноваження Національного органу інтелектуальної власності 
(НОІВ). 

 
14.10.2020 державне підприємство “Український інститут 
інтелектуальної власності” (Укрпатент) розпочинає виконувати 
функції НОІВ згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 
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“Про Національний орган інтелектуальної власності”. Мінекономіки 
згідно з цим Законом продовжуватиме забезпечувати формування 
та реалізовувати державну політику у сфері інтелектуальної 
власності. При цьому, деякі функції (зокрема, видача патентів, 
свідоцтв) переходять від Мінекономіки до Укрпатенту. 

 
Так, Укрпатент виконуватиме владні повноваження, делеговані йому 
як Національному органу інтелектуальної власності відповідно до 
Законів України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, 
“Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на 
компонування напівпровідникових виробів”, “Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг”, “Про правову охорону географічних 
зазначень”, “Про авторське право і суміжні права”.  
https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=9ce70b34-a0c9-4918-
ae77-
286e7409cdcb&title=UriadDavStartFunktsionuvanniuNatsionalnogoOrg
anuIntelektualnoiVlasnosti 
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Як отримати 
податкову знижку 
 

Громадяни, які не є суб’єктами господарювання та які протягом 
минулого року отримували заробітну плату, з якої утримувався 
податок на доходи фізичних осіб, мають право на отримання 
податкової знижки за умови наявності підстав, передбачених 
Податковим кодексом України. 

 
Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом 
звітного року були втрати на: 

 навчання, 
 отримання доступного житла за державними 

програмами,  
 оплату допоміжних репродуктивних технологій,  
 відсотки за іпотечним кредитом, 
 внески на благодійність,  
 страхові платежі (внесків, премій) за договорами 

довгострокового страхування життя, 
 пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного 

забезпечення тощо. 
 

Для отримання знижки необхідно: 
1 - заповнити та по 31 грудня включно подати за місцем реєстрації 
декларацію про майновий стан та доходи; 
2 - у декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді 
зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму 
податку на доходи фізичних осіб до повернення. 

 
Після отримання декларації визначається сума, що підлягає 
поверненню, яка громадянам перераховується протягом 60 днів 
поштовим переказом або на банківський рахунок.  

 
Звертаємо увагу, що право на отримання податкової знижки не 
переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2019 
рік, необхідно подати декларацію до 31 грудня 2020 року включно.  
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Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у 
звітному році, не може перевищувати суму річного загального 
оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді 
заробітної плати. До заробітної плати належать основна та 
додаткова винагороди, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, 
які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового 
найму. 

 
Детальніше про право на отримання податкової знижки 
громадянами за посиланням:  
https://tax.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-/podatkova-
znijka-dlya-fizichnih-osib/.  
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/437199.html 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

Коментар 
Національного 
банку щодо рівня 
інфляції у вересні 
2020 року 
 

У вересні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі 
сповільнилася до 2,3% (з 2,5% у серпні). У місячному вимірі ціни 
зросли на 0,5%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною 
службою статистики України. Споживча інфляція перебувала нижче 
цільового діапазону 5% ± 1 в.п. і залишалася меншою порівняно з 
прогнозом, опублікованим у Інфляційному звіті за липень 2020 року. 
Відхилення від прогнозної траєкторії передусім пояснюється 
сповільненням зростання цін на продукти харчування. 

 
Базова інфляція незначно сповільнилася (до 3,1% р/р) і майже 
відповідала траєкторії прогнозу НБУ. З одного боку, зберігалася 
слабша, ніж очікувалася, динаміка цін на продукти харчування, одяг 
та взуття. З іншого боку, вартість більшості непродовольчих товарів 
стрімкіше зростала у відповідь на пожвавлення споживчого попиту і 
послаблення гривні. Зростання цін на продовольчі 
товари пригальмувало (до 3,0% р/р). Сповільнилося подорожчання 
більшості молочних та м’ясних виробів, продуктів з риби та 
кондитерських виробів. Це пов'язано як зі значною пропозицією, у 
тому числі за рахунок імпорту, так і загальним зниженням попиту на 
товари більш високої цінової категорії. 

 
Темпи зростання вартості послуг також сповільнилися (до 7,8% р/р). 
Посилення карантинних обмежень в окремих областях стримувало 
подорожчання послуг закладів громадського харчування, готелів, 
спортивних установ, салонів краси, курсів іноземної мови, оренди 
житла. Водночас цей же чинник підтримав прискорення зростання 
вартості медичних послуг. Також дорожчали телекомунікаційні 
послуги і вища освіта. Останнє відбулося, ймовірно, через 
запровадження індикативної собівартості надання освітніх послуг за 
окремими спеціальностями. 

 
Ціни на непродовольчі товари повернулися до зростання (на 0,1% 
р/р). Під впливом активізації попиту і послаблення гривні 
прискорилося зростання вартості автомобілів, ліків та інших 
медичних товарів. Також скоротилися темпи падіння цін на товари 
довготривалого вжитку – побутову техніку та електроніку. Водночас 
здешевлення одягу і взуття навіть пришвидшилося. Це може 
пояснюватися наявністю у підприємств запасів попередніх колекцій і 
порівняно слабшим попитом на ці товари з огляду на збереження 
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можливостей для дистанційної роботи і навчання в умовах 
карантину. 

 
Ціни на сирі продукти харчування повернулися до зниження (на 1,1% 
р/р). Завдяки новому вищому врожаю продовжила дешевшати 
картопля. Урожай інших овочів виявився дещо меншим, ніж минулого 
року, однак через гірші якісні характеристики виник їх тимчасовий 
профіцит – постачальники поспішають реалізувати врожай, тоді як 
покупці не готові закуповувати їх на зберігання значними партіями. 
Розширення пропозиції і тепла погода у вересні також суттєво 
пригальмували подорожчання фруктів, зокрема яблук і кавунів. 
Нарощення імпорту сприяло подальшому зниженню цін на банани. 
Сповільнилося зростання цін на молоко та м’ясо.  

 
Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося (до 6,0 % 
р/р). Внаслідок підвищення світових цін на енергоносії повернулися 
до зростання у річному вимірі й внутрішні ціни на природний газ. Крім 
цього, продовжувала зростати і вартість тютюнових виробів.   

 
Здешевлення палива незначно сповільнилося (до 17,4% р/р). 
Вересневе зниження світових цін на нафту було нівельоване 
суттєвим попитом на паливо через високу інтенсивність 
користування автомобілями в умовах пандемії, а також 
послабленням гривні. 

 
Споживча інфляція перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. 
Інфляцію стримують фактори з боку пропозиції продуктів 
харчування, частина з яких мають тимчасовий характер. Натомість 
послаблення гривні, зростання цін на енергоносії, відновлення 
економічної активності та споживчого попиту формують 
проінфляційний тиск.  
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-
schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-veresni-2020-roku 

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ 

Проект Закону про 
внесення змін до 
Закону України 
"Про дорожній 
рух", 
реєстраційний 
номер 4213 від 
13.10.2020 

Законопроектом передбачається передача суб’єктам 
господарювання функції з виготовлення номерних знаків на 
транспортні засоби сприятиме розвитку малого бізнесу, економії 
державних коштів та спрощенню процедури надання 
адміністративних послуг, оскільки власник транспортного засобу 
зможе сам через електронний кабінет водія знайти вільний 
номерний знак у будь-якому територіальному сервісному центрі 
МВС та забронювати його, а після цього замовити виготовлення в 
суб’єкта господарювання за своїм уподобанням. 

 
Єдина обов’язкова вимога до суб’єктів господарювання, що будуть 
виготовляти номерні знаки, – номерні знаки повинні відповідати 
встановленим вимогам.За Міністерством внутрішніх справ України 
залишатиметься функція з обліку таких суб’єктів господарювання з 
метою отримання інформації щодо виготовлення номерного знака, 
у разі якщо номерний знак не відповідатиме встановленим вимогам.  
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70167 


