
Стан проектів нормативно-правових актів описаних раніше в   

Щомісячних моніторингах зі сприяння торгівлі в Україні 

 (станом на 21 серпня 2015 року) 

Прийняті/підписані проекти нормативно-правових актів: 
 

 ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обігу та державного контролю якості лікарських засобів, ввезених на митну 
територію України» №1707-VII від 20.10.2014 року 

 ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин» щодо зменшення адміністративного навантаження» № 617-VIII від 15.07.2015 року 
(Набрання чинності відбудеться 06.11.2015) 

 Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті» № 308 від 
10.03.2015 року 

 ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів» №126-VIII від 15 січня 
2015 року 

 Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про внесення зміни до наказу Мінекобезпеки від 8 вересня 1999 року №204» № 309 від 
09.10.2014 року 

 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» № 191-VIII від 12.02.2015 року 
 

 
Стан розгляду проектів нормативних актів, які описані в попередніх випусках 

 

№ випуску Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ключові дати Джерело 

№ 9 червень 2015 Визначення юридичного 
статусу митних органів Проект змін до Митного кодексу 

передбачає позбавлення митниць 
статусу юридичної особи і спрощення 
процедури оскарження 

 

Термін громадського 
обговорення сплинув  

Термін громадського 
обговорення сплинув 15 
червня 2015 року 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-
/regulyatorna-politika-
/regulyatorna-politika/2015-
rik/63767.html  

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/63767.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/63767.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/63767.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/63767.html


№ 9 червень 2015 Регулювання 
судноплавства в Україні 

Проект Закону №2712 від 23 квітня 2015 
року про внесення змін до Кодексу 
торговельного мореплавства України 
(щодо сприяння розвитку судноплавства 
в Україні)  

Очікує розгляду 
Надано для ознайомлення 
(27.04.2015)  

Вручено подання Комітету 
про розгляд (16.06.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=54911   

№ 6 квітень 2015 Протидія явищам 
корупції 

Проект Закону № 2713 від 23 квітня 2015 
року про внесення змін до Митного 
кодексу України (щодо сприяння 
розвитку судноплавства в Україні)  

Опрацьовується в комітеті Надано для ознайомлення 
(27.04.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=54912  

№ 8 травень 2015 Регулювання ринку 
фармацевтичних 
інгредієнтів 

Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни до 
Порядку здійснення державного 
контролю якості лікарських засобів, що 
ввозяться в Україну, стосовно активних 
фармацевтичних інгредієнтів та 
продукції «in bulk» 

Термін громадського 
обговорення сплинув Опубліковано на сайті МОЗ: 

06.08.2014 

 

https://www.moz.gov.ua/ua/portal
/dn_20140714_1.html#2:  

 

№ 8 травень 2015 Розмитнення 
гуманітарної допомоги 

Проект Закону № 1509 від 18 грудня 
2014 року "Про внесення змін до статті 9 
Закону України "Про гуманітарну 
допомогу" (щодо недопущення 
затягування строків проведення 
санітарного, ветеринарного, 
фітосанітарного, радіологічного та 
екологічного контролю гуманітарної 
допомоги) 

Готується на друге читання Прийнято в першому 
читанні (12.05.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=52992  

№ 8 травень 2015 Проходження 
екологічного контролю 

Проект наказу Міністерства екології та 
природних ресурсів України «Про 
внесення зміни до пункту 6 Положення 
про морські екологічні інспекції» 

Термін громадського 
обговорення сплинув Опубліковано на сайті 

Мінприроди 26.01.2015 

 

http://www.menr.gov.ua/public/di
scussion/3412-proekt-nakazu-dei-
pro-vnesennia-zminy-do-punktu-6-
polozhennia-pro-morski-
ekolohichni-inspektsii   

№ 8 травень 2015 Адміністрування 
діяльності морських Проект Закону №2028-1 від 19 лютого 

2015 року про внесення змін до Закону 

Опрацьовується в комітеті Надано для ознайомлення 
(23.02.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=54105  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54911
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портів України "Про морські порти України" 
(щодо підвищення ефективності 
функціонування морських портів) 

 

№ 7 квітень 2015 Регулювання водного і 
морського 
судноплавства 

Проект Закону від 23 квітня 2015 року 
№2713 «Проект Закону про внесення 
змін до Митного кодексу України (щодо 
сприяння розвитку судноплавства в 
Україні)» 

Опрацьовується в комітеті Надано для ознайомлення: 
27.04.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=54912  

№ 7 квітень 2015 Регулювання порядку 
розподілення 
розрахункового обсягу 
споживання 
озоноруйнівних 
речовин, регулювання 
експорту/імпорту 
товарів, що їх містять 

Проект Наказу Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 06 квітня 
2015 року «Про затвердження Порядку 
розподілення розрахункового обсягу 
споживання озоноруйнівних речовин та 
погодження імпорту та експорту 
озоноруйнівних речовин для отримання 
ліцензій на експорт/ імпорт 
озоноруйнівних речовин та товарів, що їх 
містять» 

Строк громадського обговорення 
сплинув Опубліковано для 

громадського обговорення 
на сайті Мінприроди: 

06.04.2015 

http://www.menr.gov.ua/public/di
scussion/3719-proekt-nakazu-
ministerstva-ekolohii-ta-
pryrodnykh-resursiv-ukrainy-pro-
zatverdzhennia-poriadku-
rozpodilennia-rozrakhunkovoho-
obsiahu-spozhyvannia-
ozonoruinivnykh-rechovyn-ta-
pohodzhennia-importu-ta-
eksportu-ozonor  

 Порядокперевірки 
цистерн для 
перевезеннянебезпеч
нихвантажів 

Проект наказу 
Міністерстваінфраструктури України 
та Міністерства внутрішніх справ 
України «Прозатвердження Порядку 
перевірки цистерн для 
перевезеннянебезпечнихвантажів» 

Проект доопрацьовано, 
винесено на повторне 
громадське обговорення 
(04.03.2015) 

Громадське 
обговорення: 08.10.2014 

Винесено на повторне 
громадське обговорення 
після доопрацювання 
(04.03.2015) 

www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/4
5415.html 

 

№ 6 березень 2015 Порядок переміщення 
через митний кордон 
України товарів, які 
підлягають оцінці 
відповідності 

Проект Закону №2240 від 26.02.2015 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
регламенту порядку переміщення через 
митний кордон України товарів, які 
підлягають оцінці відповідності» 

Опрацьовується в комітеті 
Дата реєстрації в ВР: 
26.02.2015 

Надано для 
ознайомлення:02.03.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?id=&pf3511=54197  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54912
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№ 6 березень 2015 Протидія явищам 
корупції 

Проект Закону №2485 від 27.03.2015 
«Про внесення змін Закону України «Про 
запобігання корупції» (щодо проведення 
спеціальної перевірки)» 

Очікує розгляду 
Дата реєстрації в ВР: 
27.03.2015 

Включено до порядку 
денного (07.04.2015) 

Вручено подання Комітету 
про розгляд (22.05.2015) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=54564  

№ 5 лютий 2015 Митне оформлення у 
випадку електронного 
декларування 

Проект №1758 Закону «Про внесення 
змін до Митного кодексу України (щодо 
відліку митного оформлення в разі 
електронного декларування)» 

Опрацьовується в комітеті Дата реєстрації в ВР: 
14.01.2015, передано для 
опрацювання комітетами 
(15.01.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=53582  

№ 5 лютий 2015 Скорочення дозвільних 
процедур у 
зовнішньоекономічній 
діяльності 

Проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України (щодо 
скорочення дозвільних процедур у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності)» 

Термін громадського 
обговорення сплинув 

Дата оприлюднення: 
26.01.2015 

http://www.me.gov.ua/Documents
/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-
2b94-4ebb-88f2-
0c2770efe17f&title=ProektZakonu
UkrainiproVnesenniaZminDoDeiaki
khZakonivUkraini-
schodoSkorochenniaDozvilnikhProt
sedurUSferiZovnishnoekonomichno
iDiialnosti-   

№ 5 лютий 2015 Застосування книжки 
Міжнародних дорожніх 
перевезень (МДП) для 
перевезень підакцизних 
товарів 

Проект №1904 Закону «Про внесення 
змін до статті 316 Митного кодексу 
України (щодо застосування Конвенції 
МДП 1975 до підакцизних товарів)» 

Опрацьовується в комітеті Дата реєстрації в ВР: 
14.01.2015, передано для 
опрацювання комітетами 
(02.02.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=53775  
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http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4180a17b-2b94-4ebb-88f2-0c2770efe17f&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53775
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53775


№4 січень 2015 Екологічний контроль 
вод територіального 
моря 

Проект №1504 Закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо ізольованого баласту)» 

Проект відкликано (16.02.2015) 
Дата реєстрації у ВР: 
17.12.2014 

Проект відкликано 
(16.02.2015) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=52983  

 

№3 грудень 2014 Порядок перевірки 
цистерн для 
перевезення 
небезпечних вантажів 

Проект наказу Міністерства 
інфраструктури України та Міністерства 
внутрішніх справ України «Про 
затвердження Порядку перевірки 
цистерн для перевезення небезпечних 
вантажів» 

Проект доопрацьовано, винесено 
на повторне громадське 
обговорення (04.03.2015) 

Громадське обговорення: 
08.10.2014 

Винесено на повторне 
громадське обговорення 
після доопрацювання 
(04.03.2015) 

http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_5
1/45415.html  

№3 грудень 2014 Дерегуляція 
господарської 
діяльності 

Проект Закону «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо скасування 
дозволу на імпорт в Україну товарів, 
щодо яких застосовуються заходи 
нагляду або регіонального нагляду» 

Доопрацьовано 

Триває громадське обговорення 
– згідно опитування на сайті 
Мінекономрозвитку, проект 
підтримано 17 разів і відхилено 
15 разів (станом на 01.05.2015) 

Громадське обговорення: 
14.10.2014 

Повторне громадське 
обговорення: 
26.01.2015,18.03.2015 

http://www.me.gov.ua/Documents
/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-
7158-45ed-8fea-
72b2734d79e1&title=ProektZakon
uUkrainiproVnesenniaZminDoDeiak
ikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvann
iaDozvoluNaImportVUkrainuTovari
v-
SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakho
diNagliaduAboRegionaln  

 

№3 грудень 2014 Квотування експортно-
імпортних операцій 

Проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку 
розподілу тарифної квоти на ввезення в 
Україну цукру-сирцю з тростини» 

Громадське обговорення 
завершено 

Без змін 

Громадське обговорення: 
24.10.2014 

 

http://www.me.gov.ua/Documents
/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-
5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonu
UkrainiproVnesenniaZminDoDeiaki
khZakonivUkraini  

№3 грудень 2014 Сертифікація експорту 
лісоматеріалів 

Проект наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України «Про 
внесення зміни до Інструкції щодо 

Термін громадського 
обговорення сплинув 

Громадське обговорення: 
http://minagro.gov.ua/regulatory?
nid=15008  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52983
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52983
http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45415.html
http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45415.html
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e3f0d0a-7158-45ed-8fea-72b2734d79e1&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkrainiSchodoSkasuvanniaDozvoluNaImportVUkrainuTovariv-SchodoYakikhZastosovuiutsiaZakhodiNagliaduAboRegionaln
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini
http://minagro.gov.ua/regulatory?nid=15008
http://minagro.gov.ua/regulatory?nid=15008


заповнення форми сертифіката про 
походження лісоматеріалів та 
виготовлених з них пиломатеріалів для 
здійснення експортних операцій» 

(27.11.2014) 

Без змін 

28.10.2014 

 

№1 жовтень  
2014 

Морські порти Проект Наказу Міністерства 
інфраструктури України «Про внесення 
змін та доповнень до наказу 
Міністерства інфраструктури України від 
27 травня 2013 року №316» 

Термін громадського 
обговорення сплинув 
(23.11.2014) 

Без змін 

Громадське обговорення: 
23.07.2014 

Повторне громадське 
обговорення: 24.10.2014 

http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_5
1/45782.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застереження 

Стан проектів нормативно-правових актів описаних раніше в  Щомісячних моніторингах зі сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій в 
рамках проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі”  за фінансової підтримки Європейського Союзу, має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали самих ґрунтовних зусиль для підготовки 
якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи 
опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. В разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.  

http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45782.html
http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45782.html

