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Передмова
цей посібник розроблений з метою надання підтримки міністерству 
економічного розвитку і торгівлі України та іншим центральним орга-
нам виконавчої влади (цовв) у забезпеченні виконання зобов’язань 
України у сфері прозорості в рамках реалізації Угоди про асоціацію з 
Єс (Угода).

прозорість є одним із головних принципів діяльності Єс, а також од-
ним із ключових принципів Угоди про асоціацію. питання його реа-
лізації є предметом окремої глави Угоди (глави 12 «прозорість» Роз-
ділу «торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»), а також низки поло-
жень інших частин документу. більше 100 із 486 статей Угоди містяться 
зобов’язання щодо загальної прозорості державної політики в Україні 
та у Єс, а також дотримання принципу прозорості у співробітництві 
між сторонами. остання забезпечується багатьма способами, до яких 
належать надсилання повідомлень та надання відповідей на запити, 
проведення консультацій та верифікацій, підготовка звітів, надання 
доступу до документів та даних, а також обмін передовим досвідом.

предметом цього посібника є положення Розділу IV («торгівля і питан-
ня, пов’язані з торгівлею») та Розділу VI Угоди («економічне та галузе-
ве співробітництво») Угоди, які стосуються забезпечення прозорості у 
співробітництва між її сторонами, а саме зобов’язання з обміну повідо-
мленнями та зобов’язання щодо запитів.

виконання зобов’язань з прозорості має збільшити передбачуваність 
торговельної політики та сприяти зменшенню нетарифних торговель-
них бар’єрів у торгівлі, які зазвичай є основною перешкодою для екс-
портерів на багатьох ринках після зниження імпортних мит. положен-
ня Угоди підтверджують зобов’язання з прозорості, що містяться в уго-
дах світової організації торгівлі (сот), а також розширюють в частині 
відносин між Україною та Єс. 

У цьому посібнику оглядаються саме норми застосовуються додатко-
во до виконання основних зобов’язань з прозорості відповідно до угод 
сот. оглянуті положення стосуються переважно прозорості у засто-
сування засобів захисту торгівлі, санітарних та фіто-санітарних норм, 
технічних бар’єрів у торгівлі, а також при захисті географічних зазна-
чень.

зобов’язання з прозорості стосуються також політики у сферах дер-
жавної допомоги, промисловості та підприємництва, поточних плате-
жів. це пов’язано з тим, що заходи органів влади у цих сферах також 
впливають на торгівлю між Україною та Єс.

на відміну від угод сот Угода не містить докладного опису проце-
дур, які мають забезпечувати виконання зобов’язань з прозорості (за 
деякими винятками),тому разом з оглядом зобов’язань посібник міс-
тить рекомендації щодо організації процесу виконання відповідних 
зобов’язань Україною.

У посібнику також зазначено, які з зобов’язань є двосторонніми, тоб-
то мають виконуватися як Україною, так і Єс. крім цього, наведені 
зобов’язання, які Єс має виконувати в односторонньому порядку. цей 
опис має сприяти дотриманню відповідних прав України, передбаче-
них Угодою (зокрема, в частині відстеження повідомлень інших сторін 
Угоди та забезпечення права звертатися до них із запитами щодо зако-
нодавства та заходів, які охоплюються Угодою).

Структура посібника:

• у розділі 1 міститься загальний огляд зобов’язань та організацій-
ної структури, яка має забезпечувати виконання цих зобов’язань; 

• у розділі 2 викладено зобов’язання з надсилання повідомлень 
(принагідних, планових, разових) та рекомендації щодо внутріш-
ніх процедур, необхідних для їх виконання;

• у розділі 3 наведено зобов’язання щодо надання відповідей на за-
пити та рекомендації щодо організації цієї роботи;

• у розділі 4 міститься огляд зобов’язань Єс щодо надсилання по-
відомлень до України;

• у розділі 5 наведено зобов’язання Єс щодо надання відповідей на 
запити України.
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Розділ 1.  
Огляд зобов’язань України щодо  
забезпечення принципу прозорості

1.1 Загальний огляд зобов’язань

зобов’язання щодо прозорості розподілені нерівномірно між різними 
главами Угоди. більшість із них міститься в главах, присвячених торгів-
лі та пов’язаним із нею питанням, а саме митним процедурам, засобам 
захисту торгівлі, санітарним та фіто-санітарним заходам, торгівлі по-
слугами та державним закупівлям тощо.

система забезпечення прозорості в Угоді включає в себе як загальні, так 
і конкретні зобов’язання. основу складають сім загальних зобов’язань, 
які застосовуються до всіх охоплених Угодою аспектів співробітництва, 
чотири з них стосується прозорості державної політики Єс та України:

• усі нормативно-правові акти мають бути оприлюднені (стаття 
283);

• зацікавлені особи мають бути повідомлені про будь-які прова-
дження, що впливають безпосередньо на них (стаття 285);

• мають існувати механізми надання відповідей на запити будь-
яких зацікавлених осіб (стаття 284);

• стандарти прозорості, що застосовуються до зацікавлених осіб 
іншої сторони угоди, повинні бути не менш сприятливими, ніж 
відповідні стандарти, які застосовуються до власних зацікавле-
них осіб (стаття 288).

ще три зобов’язання закладають основу прозорості співпраці між Єс 
і Україною. ці зобов’язання стосуються права на консультації (стаття 
476), відповідей на запити (стаття 284), а також обміну інформацією 
про регуляторні реформи та оцінки регуляторного впливу (стаття 287).

зазначені вище загальні зобов’язання підтверджуються, уточнюють-
ся та доповнюються в тих главах Угоди, які охоплюють окремі аспекти 
співпраці між Україною та Єс. зокрема, загальне зобов’язання щодо 

публікації нормативно-правових актів наповнюється конкретним зміс-
том шляхом зазначення типів інформації, яка має бути опублікована 
(наприклад, рішення про тарифну класифікацію, процедури державних 
закупівель та критерії ліцензування). додаткові механізми забезпечен-
ня прозорості, які застосовуються лише в окремих галузях, є, зокрема, 
такими:

• оприлюднення інформації, що не належить до нормативно-пра-
вових актів (наприклад, публікація оголошень про здійснення за-
купівель);

• використання прозорих процедур;

• консультації з бізнес-спільнотою;

• спрощення процедур; 

• накладення зобов’язань щодо прозорості на компанії, визначені 
такими, що мають істотний вплив на ринок.

що стосується прозорості у взаєминах між Єс та Україною, то в окре-
мих сферах вона має бути забезпечена за допомогою обов’язкових кон-
сультацій, надсилання повідомлень, підготовки регулярних звітів и, а 
також верифікаційних місій.

з організаційної точки зору імплементація зобов’язань щодо забезпе-
чення прозорості має здійснюватися переважно наявними органами 
влади Єс, держав-членів Єс та України. хоча Угода передбачає ство-
рення низки нових органів, які мають сприяти активізації обміну ін-
формацією на урядовому, відомчому та неурядовому рівнях, ці органи 
відіграють швидше допоміжну роль.

слід також зазначити, що в Угоді принцип прозорості використовуєть-
ся разом із принципом забезпечення конфіденційності чутливої інфор-
мації. Єс та Україна визначили, що жодне положення Угоди не вимагає 
від сторін надавати будь-яку інформацію, розкриття якої суперечить 
принциповим інтересам безпеки, перешкоджає забезпеченню дотри-
мання законодавства або іншим чином суперечить державним інтер-
есам. Єс та Україна також зобов’язалися дотримуватися конфіденцій-
ності приватної інформації, яка перебуває в розпорядженні державних 
установ.1

1  положення щодо конфіденційності містяться статтях 107, 126, 143, 472
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1.2. Зобов’язання щодо забезпечення  
принципу прозорості у співробітництві  
між Україною та ЄС

Угода передбачає три основних зобов’язання загального характеру 
щодо обміну інформацією між Єс, країнами-членами Єс та Україною. 

по-перше, сторони угоди зобов’язалися проводити консультації на ви-
могу будь-якої зі сторін для обговорення будь-якого питання, що сто-
сується тлумачення, виконання або сумлінного застосування Угоди, а 
також інших відповідних аспектів взаємин між сторонами. консульта-
ції повинні проводитися оперативно та через відповідні канали (стаття 
476).

по-друге, Єс, країни-члени Єс та Україна зобов’язалися надавати за 
запитом інформацію, що стосується будь-якого чинного або запропо-
нованого заходу загального застосування, який, на думку сторони, що 
робить запит, може негативно вплинути на виконання Угоди. відповідь 
має бути надана навіть у тому випадку, якщо відправник запиту не був 
попередньо повідомлений про такий захід. запит може бути надісла-
ний за допомогою контактних пунктів, що відповідають за загальний 
обмін інформацією (стаття 284).

по-третє, Єс, держави-члени Єс та Україна мають обмінюватися ін-
формацією та передовим досвідом щодо власних процесів регулятор-
них реформ, оцінок регулятивного впливу, а також сприяти поширен-
ню принципів належної поведінки в управлінні (стаття 287).

крім загальних зобов’язань, Угода містить зобов’язання, які стосують-
ся окремих секторів економіки. перелік секторальних зобов’язань, які 
стосуються обміну повідомленнями та надання відповідей на запити, 
наведено у розділах 2 та 3.

1.3. Організаційна структура для виконання 
зобов’язань з прозорості

Угода передбачає створення чотирьох видів контактних пунктів, які 
мають здійснювати обмін інформацією між сторонами угоди. до них 
належать:

• контактний пункт, призначений полегшити зв’язок між сторонами 
стосовно будь-яких питань, про які йдеться в Угоді (стаття 284);

• контактний пункт, що здійснює обмін інформацією у сфері сані-
тарних та фіто-санітарних заходів (статті 63, 67, 68);

• контактний пункт для контрольних заходів щодо географічних за-
значень (стаття 284);

• контактний пункт, призначений сприяти інформаційній взаємодії 
між сторонами з питань торгівлі і сталого розвитку (стаття 300).

• крім цього, Україна має забезпечити існування трьох механізмів 
надання відповідей на запити від будь-яких осіб:

• механізм надання відповідей на запити від будь-якої зацікавленої 
особи стосовно будь-яких заходів загального застосування (стаття 
284);

• контактний пункт для інформаційних запитів із митних питань та 
питань спрощення торговельних процедур (стаття 77);

• один або декілька інформаційних центрів для надання конкретної 
інформації для інвесторів і постачальників послуг іншої сторони 
угоди (щодо будь-яких заходів загального застосування або між-
народних угод, які стосуються Угоди або впливають на неї в час-
тині торгівлі послугами або заснування підприємств) (стаття 107).

водночас в Угоді відсутні положення, які б визначали організаційну 
структуру контактних пунктів. з Угоди не випливає, що кожен з кон-
тактних пунктів та інформаційних центрів обов’язково має бути окре-
мою установою. Функції деяких контактних пунктів та інформаційних 
центрів може виконувати, наприклад, один орган державної влади.

крім цього, визначена Угодою сфера повноважень зазначених контак-
тних пунктів та інформаційних центрів обмежується тільки виконан-
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ням зобов’язань з прозорості. до визначених Угодою функцій контак-
тного пункту із загальних питань (який відповідно до статті 284 має 
полегшити зв’язок між сторонами стосовно будь-яких питань, про які 
йдеться в Угоді) не входить, зокрема, надсилання повідомлень іншим 
сторонам Угоди. такий контактний пункт повинен надавати сприяння 
при підготовці відповідей на запити інших сторін Угоди. після отри-
мання запиту пункт визначає установу або посадову особу, до повно-
важень якої відноситься надання відповіді, пересилає їй запит, а потім 
надає необхідну підтримку для полегшення зв’язку зі стороною, яка на-
діслала запит.

визначення органу чи органів влади, які мають відповідати за виконан-
ня зобов’язань України з прозорості, цілком належить до внутрішньої 
компетенції України. існує декілька варіантів розподілу функцій з ви-
конання зазначених зобов’язань.

виконання всіх зобов’язань із прозорості покладається на один орган 
державної влади (або один структурний підрозділ такого органу).

Розподіл всіх функцій з надсилання повідомлень та відповідей на запи-
ти з окремих питань між органами державної влади, відповідальними 
за реалізацію державної політики з цих питань. 

можливими є також проміжні варіанти, що передбачають часткову 
централізацію виконання зазначених функцій. переваги та недоліки 
перших двох варіантів розглянути у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Варіанти розподілу функцій щодо виконання 
зобов’язань України з прозорості

Переваги Недоліки
централізована 
модель (один 
державний 
орган є відпо-
відальним за 
виконання всіх 
відповідних 
зобов'язань в 
рамках Угоди 
про асоціацію)

використання вже існуючої в 
Україні інституційної спромож-
ності;

забезпечення ефективно-
го контролю за виконанням 
зобов'язань з прозорості;

підвищення якості виконання 
відповідних зобов'язань;

формування єдиної «бази знань 
та інформації» з можливістю 
ефективного управління інфор-
маційними потоками;

можливість проведення моніто-
рингу ефективності виконання 
функцій, визначення найбільш 
проблемних сфер з метою вне-
сення коректив для інституцій-
ного вдосконалення.

необхідність прийняття спе-
ціального нормативно-пра-
вового акту, який регулював 
би діяльність такого органу 
та пов’язані з цим процедур-
ні та юридичні аспекти;

уповільнення процесу над-
силання повідомлень та на-
дання відповідей на запити;

недостатня міжвідомча ко-
ординація;

розподіл виконання 
пов’язаних зобов'язань 
між різними органами вла-
ди (наприклад, частина 
зобов’язань із надсилання 
повідомлень пов’язана із 
зобов'язанням проводити 
консультації).

Розподілена 
модель (кожен 
орган державної 
влади, відпо-
відальний з реа-
лізацію держав-
ної політики у 
певній сфері, 
має виконувати 
зобов’язання 
з прозорості, 
що передбачені 
Угодою)

створення умов для пришвид-
шення виконання зобов'язань;

стимулювання розвитку інсти-
туційної спроможності органів 
влади (де вона є недостатньою);

стимулювання розвитку гори-
зонтальних контактів між орга-
нами влади Україна та Єс.

ускладнена система управ-
ління інформацією в силу 
розпорошеності інформа-
ційних потоків (необхідність 
створювати свої бази даних  
у кожному відомстві);

можлива складність ви-
конання відповідних 
зобов'язань через недостат-
ню інституційну спромож-
ність органів влади

складність контролю за ви-
конанням зобов'язань;

відсутність можливості фор-
мування єдиного підходу 
та/або бачення, врахування 
вузьких відомчих інтересів.

Джерело: власний аналіз
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виходячи з поточного розподілу повноважень між органами державної 
влади, відповідальність за виконання зобов’язань з надсилання повідо-
млень та надання відповідей у окремих сферах має бути покладена на 
органи, що уповноважені здійснювати державну політику у цих сферах 
(що відповідає розподіленій моделі). водночас вимоги щодо виконан-
ня цих зобов’язань переважно не включені до нормативно-правових 
актів, що визначають функції та обов’язки відповідних органів держав-
ної влади. тому уряд повинен буде прийняти нормативно-правовий 
акт, який чітко визначить повноваження та відповідальність органів 
державної влади за виконання конкретних зобов’язань України в да-
ній сфері, або внести зміни до положень про відповідні міністерства та 
відомства. потрібно буде також визначити орган, який виконуватиме 
функцію контактного пункту із загальних питань (який відповідно до 
статті 284 має полегшити зв’язок між сторонами стосовно будь-яких 
питань, про які йдеться в Угоді).

Розділ 2.  
Надсилання повідомлень до ЄС

2.1. Принагідні повідомлення

принагідні повідомлення надсилаються у разі виникнення обставин, 
визначених в Угоді (прийняття рішень, отримання інформації тощо). 
зобов’язання щодо надсилання зазначені у таких сферах:

• засоби захисту торгівлі;

• митні питання;

• санітарні та фіто-санітарні заходи;

• технічні бар’єри у торгівлі;

• географічні зазначення;

• поточні платежі.

детальний перелік зобов’язань, а також органи державної влади, відпо-
відальні за їх надсилання, наведено нижче.

1. Угода не визначає конкретних адресатів повідомлень (тоб-
то, установ Єс та/або країн Єс, яким мають надсилатися 
повідомлення),тому українській стороні та Єс доцільно узгодити 
переліки таких установ.

2. Рекомендований порядок виконання зобов’язань із надсилання 
принагідних повідомлень є таким:

3. орган державної влади, що є відповідальним за надсилання пові-
домлень у певній сфері, визначає структурний підрозділ, на який 
покладається обов’язок з надсилання повідомлень (далі — кон-
тактний підрозділ). 

4. структурний підрозділ органу державної влади, до функцій якого 
належить прийняття рішень або обробка інформації, наведеної у 
таблиці 2.1, інформує якнайшвидше, але не пізніше двох робочих 
днів після виникнення таких обставин контактний підрозділ про 
виникнення обставин, що є підставами надсилання повідомлень.
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5. контактний підрозділ готує проект повідомлення та повинен 
у   разі необхідності провести додаткове внутрішнє узгодження 
такого повідомлення протягом трьох робочих днів. 

6. після узгодження надсилає його до необхідного адресата у Єс. 
офіційне повідомлення має бути надіслано якнайшвидше, але не 
пізніше трьох робочих днів. 

7. У разі отримання запиту щодо надісланого повідомлення від ор-
ганів влади Єс або країн Єс контактний підрозділ координує на-
дання відповіді.

8. Уряду варто розглянути питання щодо створення централізова-
ної електронної бази даних повідомлень та запитів, що надсила-
ються або приймаються відповідно до Угоди. така база даних до-
зволить покращити контроль за виконанням зобов’язань з про-
зорості. слід зазначити, що це вимагатиме додаткового ресурсу, 
відповідного адміністрування та постійного оновлення такої сис-
теми.

2.1.1 Засоби захисту торгівлі

зобов’язання України щодо надсилання повідомлень, що стосуються 
використання засобів захисту торгівлі, наведені у таблиці 2.1.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить проведення антидемпін-
гових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань.2

2  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Таблиця 2.1. Зобов’язання України щодо надсилання принагідних 
повідомлень у сфері захисту торгівлі

Поло- 
ження 
Угоди

Предмет  
повідомлення

Підстава для 
надсилання  

повідомлення

Адресат  
повідом- 

лення
Форма  

повідомлення

стаття 41, 
пункти 
1 та 3

стаття 44, 
пункт 7

початок захисно-
го розслідування 
щодо будь-якого 
товару з країн  
Єс

прийняття 
відповідного 
рішення

Єк;

сторони 
Угоди, які 
мають сут-
тєвий еко-
номічний 
інтерес (див. 
пояснення 
нижче)

Форма повідомлен-
ня, що повторює 
відповідну нотифі-
кацію, яка надсила-
ється до комітету 
сот із захисних 
заходів

стаття 44, 
пункт 11

Результати та 
обґрунтовані ви-
сновки захисного 
розслідування 
щодо будь-якого 
товару з країн  
Єс

завершення 
відповідного 
розслідування

Єк;

інші заці-
кавлені сто-
рони Угоди

нова форма повідо-
млення (модифіко-
вана нотифікація, 
що надсилається до 
комітету сот із за-
хисних заходів)

стаття 42, 
пункт 2

намір запрова-
дити остаточні 
спеціальні (за-
хисні) заходи 
щодо будь-якого 
товару з країн 
Єс, включаючи 
легкові автомо-
білі

прийняття 
попереднього 
рішення щодо 
запровадження 
відповідних за-
ходів

сторони 
Угоди, яких 
стосується 
рішення

Форма повідомлен-
ня, що повторює 
відповідну нотифі-
кацію, яка надсила-
ється до комітету 
сот із захисних 
заходів

стаття 44, 
пункт 5

намір запро-
вадити захисні 
заходи щодо ім-
порту легкових 
автомобілів з Єс

прийняття 
попереднього 
рішення щодо 
запровадження 
відповідних за-
ходів

Єк Форма повідомлен-
ня, що базується на 
відповідній нотифі-
кації, яка надсила-
ється до комітету 
сот із захисних 
заходів, але містить 
більше інформації
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Поло- 
ження 
Угоди

Предмет  
повідомлення

Підстава для 
надсилання  

повідомлення

Адресат  
повідом- 

лення
Форма  

повідомлення

стаття 47, 
пункт 2

отримання заяви 
про порушення 
антидемпінгового 
розслідування

отримання 
відповідної на-
лежним чином 
задокументо-
ваної заяви

сторона 
Угоди, ім-
порту з якої 
стосується 
заява

немає потреби у 
додатковому по-
відомленні; це 
зобов'язання по-
вторює відповідне 
зобов'язання Угоди 
про застосування 
статті VI гатт 1994 
року

стаття 47, 
пункт 3 

всі важливі фак-
ти та міркування, 
які становлять 
основу для при-
йняття рішення 
про застосування 
попередніх анти-
демпінгових або 
антисубсидицій-
них заходів

прийнятті 
рішення про 
застосування 
попередніх ан-
тидемпінгових 
або антисуб-
сидиційних за-
ходів

зацікавле-
ні сторони 
Угоди

нова форма нотифі-
кації

особливості надсилання принагідних повідомлень, що стосуються ви-
користання засобів захисту торгівлі:

1. якщо одна сторона вважає, що правові умови для застосуван-
ня остаточних спеціальних заходів виконані, крім надсилання 
повідомлення ця сторона має надати іншій стороні можливість 
провести двосторонні консультації. якщо взаємоприйнятного 
рішення не було досягнуто протягом 30 днів після такого пові-
домлення, сторона-імпортер може вжити необхідних заходів. це 
означає, що захисні заходи не можуть бути запроваджені раніше, 
ніж через 30 днів після надсилання повідомлення.

2. сторона вважається такою, що має суттєвий економічний інтер-
ес, тоді, коли вона належить до п’яти найбільших постачальників 
імпортованого товару протягом останнього трирічного строку, 
визначених або за обсягом, або у вартісному вираженні (стаття 
41, пункт 2).

3. повідомлення, яке надсилається при виникнення наміру застосу-
вати спеціальні заходи щодо імпорту легкових автомобілів з Єс 
(стаття 44, пункт 5), має містити всю відповідну інформацію, яка 
стала причиною для виникнення такого наміру. ця інформація, 
має зокрема включати:

• обсяги (у кількісному вимірі) імпорту товару;
• загальні обсяги (у кількісному вимірі) імпорту легкових ав-

томобілів з будь-якого напряму;
• кількості первинних реєстрацій легкових автомобілів в Укра-

їні.
• відповідні дані мають бути надані за останній 12-місячний 

період.

2.1.2 Митні питання

зобов’язання України щодо надсилання повідомлень, що стосуються 
митних питань, наведені у таблиці 2.2.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної зовнішньоекономічної політики.3

Таблиця 2.2. Зобов’язання України щодо надсилання принагідних 
повідомлень у митній сфері

Положення 
Угоди

Предмет  
повідомлення

Підстава для 
надсилання  

повідомлення

Адресат 
повідо-
млення

Шаблон по-
відомлення

стаття 37, 
пункт 4 (а)

порушення чи шах-
райство з боку ін-
шої сторони Угоди 
у митний питаннях

виявлення від-
повідного фак-
ту на основі 
об’єктивної ін-
формації

комітет 
з питань 
торгівлі 

 офіційний 
лист з ви-
кладенням 
фактів 

стаття 37, 
пункт 4 (а)

неспроможність ін-
шої сторони Угоди 
забезпечити адмі-
ністративне спів-
робітництво при 
розслідуванні мит-
них порушень або 
шахрайства (див. 
пояснення нижче)

виявлення від-
повідного фак-
ту на основі 
об’єктивної ін-
формації

комітет 
з питань 
торгівлі 

офіційний 
лист з ви-
кладенням 
фактів

стаття 37, 
пункти 4 
(b), (c )

призупинення пре-
ференційного ре-
жиму

прийняття рі-
шення про при-
зупинення або 
рішення про про-
довження призу-
пинення

комітет 
з питань 
торгівлі

офіційний 
лист

3  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
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особливості надсилання повідомлень, що стосуються митних питань:

1. виявлення правопорушень або шахрайства може бути здійснено, 
зокрема, коли відбувається швидке зростання без достатнього 
пояснення обсягу імпорту товарів, який перевищує звичайний 
рівень виробництва та експортний потенціал іншої сторони, що 
пов’язано з об’єктивною інформацією стосовно правопорушень 
або шахрайства.

2. під неспроможністю забезпечити адміністративне співробітни-
цтво при розслідуванні митних правопорушень або шахрайства 
маються на увазі:

• неодноразова неспроможність дотримуватися зобов’язань 
щодо перевірки статусу походження відповідного товару (то-
варів);

• неодноразова відмова або надмірна затримка у виконанні та/
або повідомленні про результати послідовної перевірки під-
твердження походження;

• неодноразова відмова або надмірна затримка в отриманні 
дозволу на проведення місій адміністративного співробітни-
цтва для перевірки автентичності документів або точності ін-
формації, що стосується надання преференційного режиму, 
про який ідеться.

3.   інші дії або бездіяльність іншої сторони угоди.

2.1.3 Санітарні та фіто-санітарні заходи

зобов’язання України щодо надсилання принагідних повідомлень, що 
стосуються санітарних та фіто-санітарних заходів (сФз), наведені у та-
блиці 2.3.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної політики в галузі ветеринарної медицини, 
безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рос-
лин, охорони прав на сорти рослин.4

4  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство аграрної політики.

Таблиця 2.3 Зобов’язання України щодо надсилання принагідних 
повідомлень у сфері СФЗ

Поло-
ження 
Угоди

Предмет  
повідомлення

Підстава для 
надсилання  

повідомлення

Адресат 
повідо-
млення

Шаблон  
повідомлення

стаття 
63; стат-
тя 67, 
пункт 3

зміни у структу-
рі, організації та 
розподілі повно-
важень між ком-
петентними орга-
нами у сфері сФз, 
в тому числі зміна 
контактного пунк-
ту з питань сФз

прийнятті відпо-
відних рішень

сторо-
ни уго-
ди

повідомлення/
нотифікація, яка 
має бути наді-
слана також до 
сот у зв’язку зі 
змінами

стаття 
67,  
пункт 2

зміни у норматив-
но-правових актах 
щодо сФз

прийняття нор-
мативно-право-
вих актів в про-
цесі зближення 
законодавства або 
досягнення екві-
валентності сФз

кон-
такті 
пункти 
з питань 
сФз

повідомлення у 
формі нотифіка-
ції до сот

стаття 
68

Ризики для 
здоров’я населен-
ня (пов’язані зі 
споживанням про-
дуктів тваринного 
та рослинного по-
ходження), тварин 
або рослин

чітке встановлен-
ня факту існуван-
ня значного або 
важливого ризику

кон-
такті 
пункти 
з питань 
сФз

повідомлення /
нотифікація до 
сот 

стаття 
73,  
пункт 3

запобіжні заходи, 
необхідні для за-
хисту людей, тва-
рин та рослин

Рішення про за-
провадження від-
повідних заходів 
у випадку виник-
нення надзвичай-
них обставин

не ви-
значено

повідомлення/
нотифікація 
до сот або 
формат надзви-
чайних повідо-
млень, якими 
користується 
санепідслужба

особливості надсилання принагідних повідомлень, що стосуються са-
нітарних та фіто-санітарних заходів:

1. під надзвичайними обставинами мається на увазі виникнення 
будь-яких значних або важливих ризиків для здоров’я населен-
ня, тварин, рослин, зокрема в результаті контроль надзвичайних 
ситуацій в харчовому ланцюгу, коли чітко встановлено значний 
ризик для здоров’я, пов’язаний із споживанням продуктів тва-
ринного та рослинного походження (стаття 68).
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2. У описаних вище випадках надзвичайних обставин повідомлен-
ня мають надсилатися у письмовій формі протягом двох робочих 
днів та містити інформацію про такі рішення (якщо вони при-
йняті):

• будь-які заходи, що впливають на рішення регіональної дифе-
ренціації, зазначені у статті 65 цієї Угоди;

• присутність або розвиток хвороб тварин, зазначених у додат-
ку VI-A до Угоди або шкідників із переліку, зазначеного у до-
датку VI-B до Угоди;

• винаходи, що є епідеміологічно важливими, або значні від-
повідні ризики стосовно розповсюдження хвороб тварин або 
шкідників, які не перелічено в додатку VI-A та додатку VI-B 
до цієї Угоди або які є новими хворобами тварин та шкідни-
ків; 

• будь-які додаткові заходи, що не підпадають під основні ви-
моги, запроваджені сторонами стосовно відповідних заходів 
контролю або ліквідації хвороб тварин чи шкідників або за-
хисту здоров’я населення чи рослин, та будь-які зміни в полі-
тиці з профілактики, зокрема політику вакцинації (стаття 68).

3.  повідомлення про вжиття запобіжних заходів, необхідних для за-
хисту людей, тварин та рослин, мають надсилатися протягом одного 
робочого дня з дати застосування таких заходів (стаття 73).

2.1.4 Технічні бар’єри у торгівлі

зобов’язання України щодо надсилання повідомлень, що стосуються 
технічних бар’єрів у торгівлі (тбт), наведені у таблиці 2.4.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної політики у галузі технічного регулювання 
та захисту прав споживачів.5

5  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Таблиця 2.4. Зобов’язання України щодо надсилання принагідних 
повідомлень у сфері ТБТ

Положення 
Угоди

Предмет  
повідомлення

Підстава для 
надсилання по-

відомлення
Адресат по-
відомлення

Шаблон по-
відомлення

стаття 56, 
пункти 5 та 6

зміни до зако-
нодавства

прийняття 
нормативно-
правових актів 
з метою набли-
ження законо-
давства Украї-
ни до acquis Єс 
відповідно з 
додатком III

Єк повідомлен-
ня/ноти-
фікація до 
сот

особливості надсилання принагідних повідомлень, що стосуються тех-
нічних бар’єрів у торгівлі заходів:

1. стаття 56 Угоди передбачає, що Україна має інформувати Єс про 
зміни у горизонтальному законодавстві та законодавстві з пи-
тань торгівлі в секторах, які зазначені у графіку додатка III до 
Угоди. метою таких змін має бути поступове приведення законо-
давства України у відповідність до acquis Єс та дотримання такої 
відповідності. водночас Угода не містить детальних зобов’язань 
щодо процедури інформування. відповідні повідомлення мо-
жуть надсилатися принагідно (після прийняття кожного норма-
тивно-правового акту із зазначеною вище метою) і планово (раз 
на рік, у відповідності з зобов’язанням, наведеним у частині 2.2.1 
цього Розділу).. 

2. список законодавства для адаптації, що міститься у додатку III 
до Угоди про асоціацію, включає такі технічні регламенти:
• «загальна безпека продукції»
• «встановлення вимог для акредитації та ринкового нагляду, 

що стосується торгівлі продукцією»
• «загальна структура маркетингу продукції»
• «одиниці виміру
• «відповідальність за дефектну продукцію»
• «машини»
• «електромагнітна сумісність»
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• «прості посудини високого тиску»
• «обладнання, що працює під тиском»
• «переcувне обладнання, що працює під тиском»
• «ліфти»
• «безпека іграшок»
• «електричне обладнання, розраховане на певні граничні зна-

чення напруги»
• «вимоги до коефіцієнта корисної дії нових водонагрівних 

котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі»
• «прилади, що працюють на газоподібному паливі»
• «засоби індивідуального захисту»
• «технічні вимоги щодо енергоспоживання електричних побу-

тових холодильників та морозильних камер»
• «неавтоматичні зважувальні прилади»
• «зважувальні прилади»
• «суднове обладнання «
• «медичні пристрої»
• «активні імплантовані медичні пристрої»
• «про invitro діагностичні медичні пристрої»
• «Oбладнання та системи захисту, призначені для застосуван-

ня у вибухонебезпечній атмосфері»
• «Радіо і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаєм-

не визнання його відповідності»
• «канатні установки для перевезення людей»
• «прогулянкові судна»
• «будівельні вироби, включаючи їх імплементаційні заходи»
• «пакування та відходи»
• «вибухові речовини цивільного призначення»
• «вказівка щодо маркування та стандартна інформація щодо 

споживання енергії та інших ресурсів, пов’язаних з енерге-
тичними продуктами»

• «високошвидкісні залізні дороги».

2.1.5 Інтелектуальна власність

зобов’язання України щодо надсилання повідомлень, що стосуються 
захисту прав інтелектуальної власності, наведені у таблиці 2.5.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.6

Таблиця 2.5. Зобов’язання України щодо надсилання принагід-
них повідомлень у сфері інтелектуальної власності

Положення 
Угоди

Предмет  
повідомлення

Підстава для 
надсилання  

повідомлення
Адресат  

повідомлення
Шаблон по-
відомлення

стаття 204, 
пункт 4

намір розпо-
чати охорону 
географічного 
зазначення 
третьої країни

Рішення про за-
хист географіч-
ного зазначення, 
якщо його назва 
є омонімічною з 
географічним за-
значенням іншої 
сторони Угоди

сторона Угоди, 
географічні за-
значення якої є 
омонімічними 
із зазначен-
нями третьої 
країни

офіційний 
лист -пові-
домлення

стаття 204, 
пункт 5

втрата охоро-
ни географіч-
ним зазначен-
ням

відповідна зміна 
статусу геогра-
фічного зазна-
чення

підкомітет з 
питань геогра-
фічних зазна-
чень

офіційний 
лист - пові-
домлення

2.1.6 Поточні платежі

зобов’язання України щодо надсилання повідомлень, що стосуються 
поточних платежів, наведені у таблиці 2.6.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, який здійснює валютне регулювання.7

6  станом на грудень 2015 року таким органом є державна служба інтелектуальної власності.
7  станом на грудень 2015 року таким органом є національний банк України.
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Таблиця 2.6. Зобов’язання України щодо надсилання принагідних 
повідомлень стосовно поточних платежів

Положен-
ня Угоди

Предмет  
повідомлення

Підстава для 
надсилання  

повідомлення

Адресат 
повідо-
млення

Шаблон 
повідо-
млення

стаття 146 запровадження спе-
ціальних (захисних) 
заходів щодо руху ка-
піталу між стороною 
Єс і Україною

прийняття рі-
шення про за-
провадження 
відповідних за-
ходів

Єс офіційний 
лист - по-
відомлен-
ня

2.2 Планові повідомлення

планові повідомлення надсилаються періодично — раз на рік. 
зобов’язання щодо надсилання зазначених повідомлень існує у таких 
сферах:

• технічні бар’єри у торгівлі;
• державна допомога;
• політика у сфері промисловості та підприємництва.

перелік зобов’язань, а також органи державної влади, відповідальні за 
їх надсилання, наведено нижче.

Угода не визначає конкретних адресатів повідомлень (тобто, установ 
Єс та/або країн Єс, яким мають надсилатися повідомлення),тому уря-
ду доцільно звернутись до Єк щодо отримання від Єс переліку таких 
установ.

2.2.1 Технічні бар’єри у торгівлі

зобов’язання України щодо надсилання планових повідомлень, що 
стосуються технічних бар’єрів у торгівлі, наведені у таблиці 2.7.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної політики у галузі технічного регулювання 
та захисту прав споживачів.8

8  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Таблиця 2.7 Зобов’язання України щодо надсилання планових 
повідомлень у сфері ТБТ

Положен-
ня Угоди Предмет повідомлення Періо-

дичність
Адресат по-
відомлення

Шаблон  
повідомлення

стаття 56, 
пункт 4

заходи з імплементації 
технічних регламентів 
Єс до законодавства 
України, а також відпо-
відні адміністративні та 
інституційні реформи

Раз на 
рік

Єк нова форма 
повідомлення

до заходів, про які потрібно інформувати, відносяться:

• прийняття нормативно-правових актів з метою імплементації 
відповідних положень acquis Єс до законодавства України;

• заходи в рамках здійснення адміністративних та інституційних 
реформ, необхідних для виконання Угоди про асоціацію відпо-
відно до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промис-
лових товарів;

• заходи для запровадження ефективної та прозорої адміністра-
тивної системи, яка необхідна для імплементації глави 3 Угоди 
про асоціацію («Технічні бар’єри у торгівлі»).

2.2.2 Державна допомога

зобов’язання України щодо надсилання планових повідомлень, що сто-
суються державної допомоги, наведені у таблиці 2.8.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є Уповнова-
жений орган з питань державної допомоги, а до його створення — ор-
ган державної влади, відповідальний за реалізацію державної політики 
економічного і соціального розвитку.9

9  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.
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Таблиця 2.8 Зобов’язання України щодо надсилання планових 
повідомлень стосовно державної допомоги

Положення 
Угоди

Предмет  
повідомлення

Періо-
дичність

Адресат по-
відомлення

Шаблон  
повідомлення

стаття 263, 
пункт 1

загальний обсяг, види 
та галузевий розподіл 
державної допомоги, 
яка може вплинути на 
торгівлю між сторо-
нами

Раз на рік Єк повідомлення 
у форматі но-
тифікації сот

особливості надсилання планових повідомлень, що стосуються дер-
жавної допомоги, є такими:

1. відповідні повідомлення повинні містити інформацію стосовно 
цілей, форми, обсягу та бюджету, відомства, що надає допомогу 
та, коли це можливо, одержувача допомоги. для цілей цієї статті 
будь-яке надання допомоги в розмірі меншому, ніж 200 000 євро 
для одного підприємства протягом трирічного періоду, не потре-
бує повідомлення.

2. повідомлення вважається надісланим, якщо воно надіслане ін-
шій стороні або якщо відповідна інформація розміщується в ме-
режі інтернет на веб-сайті з вільним доступом до 31 грудня на-
ступного календарного року.

2.2.3 Політика у сфері промисловості та підприємництва

зобов’язання України щодо надсилання планових повідомлень, що сто-
суються політики у сфері промисловості та підприємництва, наведені 
у таблиці 2.9.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної політики з питань розвитку підприємни-
цтва.10

10  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Таблиця 2.9 Зобов’язання України щодо надсилання планових 
повідомлень стосовно політики у сфері промисловості та підпри-
ємництва

Положення 
Угоди Предмет повідомлення Періо-

дичність
Адресат по-
відомлення

Шаблон  
повідомлення

стаття 379, 
пункт 1 (a)

звіт про імплемента-
цію положень Угоди, 
які стосуються політи-
ки у сфері промисло-
вості та підприємни-
цтва

Раз на 
рік

Єк щорічний звіт

2.3 Разове надання інформації

відповідно до Угоди Україна зобов’язана подати кілька документів один 
раз після набуття Угодою чинності , які стосуються державної політики 
таких сферах:

• санітарні та фітосанітарні заходи;
• торгівля послугами;
• державна допомога;
• державні закупівлі.

нижче наведено перелік цих зобов’язань, вказано органи державної 
влади, які мають бути відповідальними за надсилання документів, а та-
кож зазначено час їх надсилання та адресатів.

2.3.1 Санітарні та фіто-санітарні заходи

зобов’язання України щодо надсилання документів, що стосуються са-
нітарних та фіто-санітарним заходів, наведені у таблиці 2.10.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної політики в галузі ветеринарної медицини, 
безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рос-
лин, охорони прав на сорти рослин.11

11  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство аграрної політики.
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Таблиця 2.10 Зобов’язання України щодо разового надсилання 
документів у сфері СФЗ

Поло-
ження 
Угоди

Предмет повідомлення Час подання Адресат

стаття 
63

структура, організація 
та розподіл повноважень 
між компетентними ор-
ганами

під час першого за-
сідання підкомітету 
з управління санітар-
ними та фіто-сані-
тарними заходами

підкомітет з 
управління сані-
тарними та фі-
то-санітарними 
заходами

стаття 
64, пункт 
4

комплексна стратегія 
стосовно імплементації 
глави 4 Угоди («Санітарні 
та фіто-санітарних захо-
ди»)

протягом 3 місяців 
після набуття Угодою 
чинності

підкомітет з 
управління сані-
тарними та фі-
то-санітарними 
заходами

стаття 
67, пункт 
3

інформація про контак-
тний пункт України з пи-
тань сФз

не визначено, проте 
бажано якомога ско-
ріше після набуття 
угодою чинності

сторони Угоди

стаття 
69, пункт 
1 (a)

санітарні та фіто-сані-
тарні вимоги до імпорту 
стосовно товарів, зазна-
чених у додатках IV-A та 
додатку IV-с(2) до Угоди.

набуття угодою чин-
ності

контакті пункти 
з питань сФз

наведені в Угоді документи включають:

1. комплексну стратегію стосовно імплементації глави 4 Угоди 
(стаття 64), яка має бути поділена на пріоритетні сектори, що 
стосуються заходів, визначених у додатку IV-а, додатку IV-в та 
додатку IV-с до Угоди та спрямованих на сприяння торгівлі пев-
ним видом товарів чи групою товарів. стратегія має слугувати 
довідковим документом для імплементації відповідної глави та 
має бути додана до додатка V до Угоди.

2. інформацію щодо санітарних та фіто-санітарних вимог до імпор-
ту (стаття 69), яка має включати, якщо це необхідно, зразки офі-
ційних сертифікатів або декларацій чи комерційних документів, 
які встановлені Україною.

2.3.2 Торгівля послугами

зобов’язання України щодо надсилання разового повідомлення, що 
стосується торгівлі послугами, наведені у таблиці 2.11.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної зовнішньоекономічної політики.12

Таблиця 2.11 Зобов’язання України щодо разового надсилання 
інформації повідомлення у сфері торгівлі послугами

Положен-
ня Угоди Предмет повідомлення Час подання Адресат

стаття 
107, пункт 
1

інформаційні центри для надання 
конкретної інформації для інвесто-
рів і постачальників послуг іншої 
сторони

протягом трьох 
місяців з дати на-
брання чинності 
Угодою

сторони 
Угоди

відповідно до статті 107 Угоди кожна сторона створює, на вимогу, один 
або декілька інформаційних центрів для надання конкретної інформа-
ції для інвесторів і постачальників послуг іншої сторони про будь-які 
заходи загального застосування або міжнародні угоди, які стосують-
ся або впливають на цю угоду (в частині заснування підприємств та 
торгівлі послугами). сторони мають повідомити одна одній про свої 
інформаційні центри протягом 3 місяців з дати набрання чинності Уго-
дою. інформаційні центри можуть не бути депозитаріями законів і під-
законних актів.

2.3.3 Державна допомога

зобов’язання України щодо надсилання разового повідомлення, що 
стосується державної допомоги, наведені у таблиці 2.12.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є Уповнова-
жений орган з питань державної допомоги, а до його створення — ор-
ган державної влади, відповідальний за реалізацію державної політики 
економічного і соціального розвитку.13

12  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.
13  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.
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Таблиця 2.12 Зобов’язання України щодо разового надсилання 
інформації стосовно державної допомоги

Положен-
ня Угоди Предмет повідомлення Час подання Адресат

стаття 
267, пункт 
3 (b)

показники валового вну-
трішнього продукту на душу 
населення, гармонізовані до 
рівня NUTS іі.

протягом чотирьох років 
з дати набрання чинності 
Угодою

Єк

на основі зазначеної інформації орган, що забезпечує дотримання дер-
жавної політики у сфері державної допомоги, та Європейська комісія 
мають спільно оцінити відповідність регіонів України, а також відпо-
відну максимальну інтенсивність допомоги для того, щоб скласти регі-
ональну карту згідно з відповідними керівними принципами Єс.

2.3.4 Державні закупівлі

зобов’язання України щодо разового надсилання документів, що сто-
сується політики у сфері промисловості та підприємництва, наведені у 
таблиці 2.13.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, який є спеціально уповноваженим органом у сфері дер-
жавних закупівель.14

Таблиця 2.13 Зобов’язання України щодо разового надсилання 
інформації стосовно державних закупівель

Положен-
ня Угоди Предмет повідомлення Час подання Адресат

стаття 
152,  
пункт 1

комплексна «дорожня 
карту» з реалізації глави 
8 Угоди («державні заку-
півлі»)

до початку адаптації за-
конодавства

комітет з 
питань тор-
гівлі

Важливо: дорожня карта має включати часові графіки та ключові по-
етапні результати щодо всіх реформ, спрямованих на адаптацію зако-
нодавства та розвиток відповідного інституційного потенціалу. часові 
рамки дорожньої карти мають збігатися з етапами та часовими рамка-
ми, викладеними у додатку ххI-а до угоди.

14  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Розділ 3.  
Відповіді на запити ЄС

3.1 Огляд зобов’язань України щодо надання відпо-
відей на запити

Угода містить низку положень, згідно яких сторони Угоди мають відпо-
відати на запити від інших сторін, а також від будь-яких зацікавлених 
осіб (підприємств, приватних осіб тощо). частина зобов’язань стосу-
ється будь-яких аспектів державної політики, а частина — лише окре-
мих сфер:

• засоби захисту торгівлі;
• санітарні та фіто-санітарні заходи;
• торгівля послугами;
• захист конкуренції;
• державна допомога;
• інтелектуальна власність;
• енергетика.

перелік зобов’язань наведено у частинах 3.3 та 3.4 цього Розділу.

3.2 Рекомендації щодо надання відповідей на запити ЄС

в Угоді відсутні положення, що регулюють процедури надання відпо-
відей на запити. нижче викладено деякі загальні рекомендації щодо 
організації роботи української сторони при підготовці відповідей на 
запити.

Уряду доцільно узгодити розподіл відповідальних центральних органів 
виконавчої влади та інших відомств, а також вжити заходів щодо поси-
лення міжвідомчої координації з метою дотримання зобов’язань щодо 
надання відповідей на запити Єс та країн-членів Єс.

варто розглянути питання щодо створення централізованої електро-
нної бази даних запитів та відповідей на них. така база даних дозволить 
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покращити контроль за виконанням зобов’язань з прозорості, а також 
допоможе уникати дублювання роботи при наданні відповідей на за-
пити.

кожен центральний орган виконавчої влади, на який покладена від-
повідальність щодо підготовки та надання відповідей на запити, має 
забезпечити ефективну організацію такої роботи, зокрема визначити 
контактний підрозділ, встановити чіткі часові рамки та інші параметри 
згідно до внутрішніх регламентуючих документів (або внести зміни до 
таких документів з метою забезпечення оперативного опрацювання та 
надання відповідей на запити).

3.3 Загальні зобов’язання України щодо надання  
відповідей на запити

загальні зобов’язання України щодо надання відповідей на запити 
наведені у таблиці 3.1. органом, відповідальним за виконання цих 
зобов’язань, є орган державної влади, що забезпечує формування дер-
жавної правової політики та реалізує її.15

Таблиця 3.1 Загальні зобов’язання України щодо відповідей  
на запити

Положення 
Угоди Предмет запиту Відправник

стаття 284, 
пункт 1

будь-які заходи загального застосування, які є за-
пропонованими або чинними, а також те, яким чи-
ном ці заходи застосовуватимуться в цілому

будь-яка 
зацікавлена 
особа

стаття 284, 
пункт 3

будь-який чинний або запропонований захід за-
гального застосування, який на думку запитуючої 
сторони може негативно вплинути на імплемента-
цію угоди, незважаючи на те, чи було запитуючій 
стороні попередньо повідомлено про цей захід

сторона 
угоди

• особливості надання відповідей на запити щодо заходів загаль-
ного застосування є такими:

1. відповідно до статті 283 Угоди заходи загального застосування 
— це закони, підзаконні акти, судові рішення, процедури й адмі-

15  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство юстиції.

ністративні правила загального застосування, а також будь-які 
інші загальні дії та вимоги, які можуть вплинути на будь-які пи-
тання, що охоплюються угодою (крім судових рішень, які засто-
совуються до окремих осіб).

2. заходи загального застосування мають публікуватися або іншим 
чином ставати доступними для зацікавлених осіб. У свою чергу, 
зацікавлені особи визначені як фізичні або юридичні особи, на 
яких можуть покладатися будь-які обов’язки, передбачені відпо-
відними заходами загального застосування, або яким можуть на-
даватися будь-які права у зв’язку з відповідними заходами.

3. зобов’язання щодо відповідей на запити від будь-яких зацікав-
лених осіб є непрямим. Угода визначає, що кожна сторона має 
підтримувати або запровадити відповідні механізми надання 
відповідей на запити від будь-якої зацікавленої особи стосовно 
будь-яких заходів загального застосування.

4. відповідь на запити може бути неостаточною або юридично 
необов’язковою, але матиме виключно інформаційний характер, 
якщо інше не передбачено національним законодавством та під-
законними актами сторони угоди, яка надає відповідь.

5. відповіді на запити щодо заходів загального застосування мо-
жуть надаватися через контактні пункти, призначені полегшити 
зв’язок між сторонами стосовно будь-яких питань (див. частину 
1.3 Розділу 1).

3.4 Зобов’язання України щодо відповідей на запити 
у конкретних сферах

3.4.1 Засоби захисту торгівлі

зобов’язання України щодо відповідей на запити, які стосуються ви-
користання засобів захисту торгівлі, наведені у таблиці 3.2. органом, 
відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган державної вла-
ди, до повноважень якого входить проведення антидемпінгових, анти-
субсидиційних та спеціальних розслідувань.16

16  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.
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Таблиця 3.2 Зобов’язання України щодо відповідей на запити  
у сфері захисту торгівлі

Положення 
Угоди Предмет запиту Відправник

стаття 41, 
пункт 3

вся відповідна інформація, яка стала підставою 
для порушення спеціального розслідування або 
для застосування спеціальних заходів, зокрема, 
якщо це доцільно, попередні висновки, а також 
остаточні висновки розслідування

сторона угоди

стаття 50, 
пункт 3

Результати перегляду чинних антидемпінгових 
або компенсаційних заходів

експортер 
(підприємство)

особливості надання відповідей на запити, які стосуються викорис-
тання засобів захисту торгівлі, є такими:

1. зобов’язання щодо надання інформації, яка стала підставою для 
порушення спеціального розслідування або для застосування 
спеціальних заходів, є подібним до зобов’язання, яке Україна має 
відповідно до Угоди сот про захисні заходи.17 відповідне поло-
ження Угоди про асоціацію розширює коло країн, які можуть по-
давати запит, а також обсяг інформації, яка має бути надана.

2. запити щодо результатів перегляду чинних антидемпінгових або 
компенсаційних заходів є частиною процедури перегляду цих за-
ходів. відповідно до статті 50 Угоди про асоціацію експортери ма-
ють право звернутися до країни, що застосувала антидемпінгові 
або компенсаційні заходи, із запитом щодо перегляду цих захо-
дів. якщо запит є обґрунтованим, відповідна сторона Угоди має 
оперативно та об’єктивно розглянути запит та якнайшвидше по-
інформувати експортера про результати цього розгляду.

3.4.2 Санітарні та фіто-санітарні заходи

зобов’язання України щодо відповідей на запити, які стосуються сані-
тарних та фіто-санітарних заходів, наведені у таблиці 3.3.

органом, відповідальним за виконання цих зобов’язань, є орган дер-
жавної влади, до повноважень якого входить формування та забезпе-
чення реалізації державної політики в галузі ветеринарної медицини, 
безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рос-
лин, охорони прав на сорти рослин.18

17  терміни «спеціальні заходи», «захисні заходи» та «спеціальні захисні заходи» позначають одне і теж по-
няття — заходи, визначені Угодою сот про захисні заходи.
18  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство аграрної політики.

Таблиця 3.3 Зобов’язання України щодо відповідей на запити  
у сфері СФЗ

Положення 
Угоди Предмет запиту Відправ-

ник
стаття 69, 
пункт 6

необхідні пояснення та супровідна документація сто-
совно визначень та рішень, які підпадають під сферу дії 
статті 69, а саме щодо:

- загальних умов імпорту товарів, перелічених у додат-
ку IV-A та додатку IV-C(2)

- умов імпорту цих товарів після визнання еквівалент-
ності

- додаткових або альтернативних умов імпорту таких 
товарів.

сторона 
угоди

стаття 71, 
пункт 1 (b)

інформація щодо всіх або частини програм повного 
контролю, що здійснюється країною-імпортером від-
носно сФз країни-експортера;

звіти щодо результатів контролю, проведеного за за-
значеними програмами.

сторона-
експор-
тер

стаття 72, 
пункт 4

інформація щодо:

- змін у заходах щодо перевірок імпорту;

- причин змін у зазначених заходах;

- суттєвих змін щодо адміністративного проведення 
перевірок;

- змін у оплаті перевірок.

сторона-
імпортер

стаття 65, 
пункти 1 
(d), 2(b), 5 
(a), 6 (a)

інформація щодо:

- статусу стосовно хвороб тварин, інфекцій тварин та 
шкідників;

- рішень про визнання регіоналізації/зонування, зон, 
вільних від шкідників, та захищених зон.

сторона-
імпортер

стаття 67, 
пункт 3

законодавчі документи сторона 
угоди
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особливості надання відповідей на запити, які стосуються викорис-
тання сФз, є такими:

запити щодо програм повного контролю, що здійснюється країною-
імпортером відносно сФз країни-експортера (стаття 71, пункт 1 (b)), 
є частиною заходів з верифікації цих програм країною-імпортером. 
зобов’язання щодо надання інформації за такими запитами набуває 
чинності починаючи з дати, яка має бути визначена за згодою сторін.

запити, які стосуються статусу щодо хвороб тварин, інфекцій тварин 
та шкідників, а також регіоналізації/зонування (стаття 65, пункти 1 (d), 
2(b), 5 (a), 6 (a)) надсилаються у випадках, коли сторона-імпортер ви-
магає визнання відповідних статусів або рішень.

положення щодо відповідей на запити щодо надсилання законодавчих 
документів (стаття 67, пункт 3) є повторенням відповідного загального 
зобов’язання.

3.4.3 Торгівля послугами

зобов’язання України щодо надсилання повідомлень, які стосуються 
торгівлі послугами, наведені у таблиці 3.4. органом, відповідальним за 
виконання цих зобов’язань, є орган державної влади, до повноважень 
якого входить формування та забезпечення реалізації державної зо-
внішньоекономічної політики.19

Таблиця 3.4. Зобов’язання України щодо відповідей на запити  
у сфері торгівлі послугами

Положення 
Угоди Предмет запиту Відправник

стаття 107, 
пункт 1

конкретна інформація про будь-які за-
ходи загального застосування або між-
народні угоди, які стосуються угоди або 
впливають на неї (щодо заснування під-
приємств та торгівлі послугами)

сторона угоди

інвестори та поста-
чальники послуг ін-
шої сторони угоди

19  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.

особливості надання відповідей на запити, які стосуються викорис-
тання торгівлі послугами, є такими:

1. наведене вище положення повторює відповідне загальне 
зобов’язання. 

2. кожна сторона має створити, на вимогу, один або декілька інфор-
маційних центрів для надання конкретної інформації для інвесто-
рів і постачальників послуг іншої сторони щодо всіх зазначених 
питань. сторони мають повідомити одна одній про свої інформа-
ційні центри протягом 3 місяців з дати набрання угодою чинності. 
інформаційні центри можуть не бути депозитаріями законів і під-
законних актів.

3.4.4 Захист конкуренції

зобов’язання України щодо відповідей на запити, яке стосується захисту 
конкуренції, наведені у таблиці 3.5. органом, відповідальним за вико-
нання цих зобов’язань, є орган державної влади, метою діяльності якого 
є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій ді-
яльності.20

Таблиця 3.5 Зобов’язання України щодо відповідей на запити  
у сфері захисту конкуренції

Положення 
Угоди Предмет запиту Відправник

стаття 255, 
пункт 4

відкрита інформація щодо діяльності із застосу-
вання власного законодавства про конкуренцію та 
законодавства, яке стосується зобов’язань, що охо-
плюються частиною 1 глави 10 угоди («антиконку-
рентні дії та злиття»)

сторона 
угоди

3.4.5 Державна допомога

зобов’язання України щодо відповідей на запити, яке стосується держав-
ної допомоги, наведені у таблиці 3.6. органом, відповідальним за вико-
нання цих зобов’язань, є Уповноважений орган з питань державної до-
помоги, а до його створення — орган державної влади, відповідальний 
за реалізацію державної політики економічного і соціального розвитку.21

20  станом на грудень 2015 року таким органом є антимонопольний комітет України.
21  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.
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Таблиця 3.6 Зобов’язання України щодо відповідей на запити  
у сфері державної допомоги

Положення  
Угоди Предмет запиту Відправник

стаття 263, 
пункт 2

додаткова інформація стосовно будь-якої схеми 
державної допомоги та окремих індивідуальних ви-
падків надання державної допомоги, що впливають 
на торгівлю між сторонами.

сторона 
угоди

особливість надання відповідей на запити, які стосуються державної 
допомоги, полягає в тому, що сторони мають обмінюватися зазначе-
ною інформацією з урахуванням обмежень, що накладаються вимога-
ми до професійної та комерційної таємниці.

3.4.6 Інтелектуальна власність

зобов’язання України щодо відповідей на запити, яке стосується захис-
ту прав інтелектуальної власності, наведені у таблиці 3.7. органом, від-
повідальним за виконання цих зобов’язань, є орган державної влади, 
до повноважень якого входить формування та забезпечення реалізації 
державної політики у сфері інтелектуальної власності.22

Таблиця 3.7. Зобов’язання України щодо відповідей на запити  
у сфері інтелектуальної власності

Положення 
Угоди Предмет запиту Відправ-

ник
стаття 210, 
пункт 1

інформація про специфікації продуктів та їхню моди-
фікацію, а також про контактних осіб для контрольних 
заходів (стосовно охорони географічних зазначень)

сторона 
угоди

3.4.7 Енергетика

зобов’язання України щодо відповідей на запити у сфері енергетики 
наведені у таблиці 3.8. органом, відповідальним за виконання цих 
зобов’язань, є орган державної влади, відповідальний за формуванні та 
забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичному, 
ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та 
нафтогазовому комплексах.23

22  станом на грудень 2015 року таким органом є державна служба інтелектуальної власності.
23  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Таблиця 3.8. Зобов’язання України щодо відповідей на запити  
у сфері енергетики

Положення 
Угоди Предмет запиту Відправник

стаття 270, 
пункт 2

підтвердження, що різні ціни на однакові енер-
гетичні товари, які продаються на внутріш-
ньому ринку і експортуються, не є результатом 
дії митних зборів (в тому числі фіскального 
характеру),кількісних обмежень або заходів еквіва-
лентної дії.

сторона 
угоди

відповідно до пункту 1 статті 270 угоди, митні збори й кількісні обме-
ження на імпорт і експорт енергетичних товарів та всі заходи еквіва-
лентної дії мають бути заборонені між сторонами.
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Розділ 4.  
Моніторинг повідомлень ЄС

4.1 Загальний огляд зобов’язань ЄС щодо надсилан-
ня повідомлень

моніторинг повідомлень є не зобов’язанням, а правом України. пере-
важна частина зобов’язань із надсилання повідомлень є двосторонні-
ми, тому перелік зобов’язань Єс та країн Єс значною мірою збігається 
з переліком зобов’язань України, які наведені у Розділі 2. проте перелік 
зобов’язань Єс щодо надсилання повідомлень є коротшим, ніж перелік 
відповідних зобов’язань України. 

зобов’язання Єс та країн Єс щодо надсилання принагідних та плано-
вих повідомлень, а також щодо разового надання інформації Україні, 
наведені у частинах 4.2-4.4 цього Розділу.

процедури моніторингу повідомлень мають бути визначені органа-
ми виконавчої влади, що є відповідальними за виконання зобов’язань 
України із прорості відповідно до Угоди (зобов’язань із надсилання по-
відомлень та відповідей на запити). 

як зазначалося вище, Уряду варто розглянути питання щодо створен-
ня централізованої електронної бази даних повідомлень та запитів, що 
надсилаються або приймаються сторонами Угоди. база даних та від-
повідна інформаційна система може бути спроектована з опцією авто-
матичного інформування органів державної влади, які висловлять за-
цікавленість у отриманні повідомлень з Єс у сфері своєї компетенції. 

4.2 Принагідні повідомлення ЄС

принагідні повідомлення надсилаються у разі виникнення обставин, 
визначених в Угоді про асоціацію (прийняття рішень, отримання ін-
формації тощо). зобов’язання Єс та країн Єс щодо надсилання зазна-
чених повідомлень Україні існують у таких сферах:

• засоби захисту торгівлі;

• митні питання;

• санітарні та фіто-санітарні заходи;

• інтелектуальна власність;

• поточні платежі.

детальний перелік зобов’язань Єс щодо надсилання принагідних пові-
домлень, а також перелік органів державної влади України, відповідаль-
них за здійснення моніторингу цих повідомлень , наведено у таблиці 
4.1. вимоги до повідомлень Єс є аналогічними вимогам до відповідних 
повідомлень України, які описані у частині 2.1 Розділу 2.

Важливо: відмінності між зобов’язаннями України та європейської 
сторони є такими. Європейська сторона має менше зобов’язань із над-
силання принагідних повідомлень, ніж Україна у сфері захисту торгівлі, 
а також не має відповідних зобов’язань у сфері тбт. водночас Єс має 
додаткове зобов’язання щодо надсилання повідомлень у сфері сФз, 
якого не має Україна (стаття 67, пункт 3). У інших сферах зобов’язання 
європейської сторони є ідентичними зобов’язанням України.
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Поло-
ження 
Угоди

Предмет повідо-
млення

Підстава для 
надсилання 

повідомлення

Відправник 
повідомлен-

ня

Орган влади, від-
повідальнийза 

моніторинг
митні питання26

стат-
тя 37, 
пункт 4 
(а)

порушення чи шах-
райство з боку іншої 
сторони Угоди у мит-
ний питаннях

виявлення 
відповідного 
факту на осно-
ві об’єктивної 
інформації

сторона 
Угоди, яка 
виявила по-
рушення або 
шахрайство

орган державної 
влади, до повно-
важень якого вхо-
дить формування 
та забезпечення 
реалізації дер-
жавної зовніш-
ньоекономічної 
політики.27 орган 
державної влади, 
до повноважень 
якого входить 
формування та 
реалізація дер-
жавної податко-
вої політики та 
політики у сфері 
державної митної 
справи, державної 
політики у сфері 
боротьби з право-
порушеннями під 
час застосування 
податкового, мит-
ного законодав-
ства.28 

стат-
тя 37, 
пункт 4 
(а)

неспроможність ін-
шої сторони Угоди за-
безпечити адміністра-
тивне співробітни-
цтво при розслідуван-
ні митних порушень 
або шахрайства

виявлення 
відповідного 
факту на осно-
ві об’єктивної 
інформації

сторона, 
яка виявила 
відповідний 
факт

стаття 
37, пунк-
ти 4 (b), 
(c )

призупинення пре-
ференційного режи-
му

прийняття 
рішення про 
призупинення 
або рішення 
про продо-
вження при-
зупинення

сторона, яка 
прийняла 
відповідне 
рішення

Таблиця 4.1. Зобов’язання ЄС щодо надсилання принагідних  
повідомлень Україні

Поло-
ження 
Угоди

Предмет повідо-
млення

Підстава для 
надсилання 

повідомлення

Відправник 
повідомлен-

ня

Орган влади, від-
повідальнийза 

моніторинг
засоби захисту торгівлі24

стаття 
41, пунк-
ти 1 та 3

початок захисного 
розслідування щодо 
будь-якого товару з 
України

прийняття 
відповідного 
рішення

сторона 
Угоди, яка 
порушує 
спеціальне 
розслідуван-
ня

орган державної 
влади, до повно-
важень якого вхо-
дить проведення 
антидемпінгових, 
антисубсиди-
ційних та спеці-
альних розсліду-
вань.25

стат-
тя 42, 
пункт 2

намір запровадити 
остаточні спеціаль-
ні (захисні) заходи 
щодо будь-якого то-
вару з України

прийняття 
попереднього 
рішення щодо 
запроваджен-
ня відповідних 
заходів

сторони 
Угоди, яка 
має намір 
запровадити 
спеціальні 
заходи

стат-
тя 47, 
пункт 2

отримання заяви 
про порушення ан-
тидемпінгового роз-
слідування

отримання 
відповідної 
належним 
чином задо-
кументованої 
заяви

сторона 
Угоди, яка 
порушує 
антидемпін-
гове розслі-
дування

стат-
тя 47, 
пункт 3 

всі важливі факти та 
міркування, які ста-
новлять основу для 
прийняття рішення 
про застосування по-
передніх антидемпін-
гових або антисубси-
диційних заходів

прийнятті 
рішення про 
застосування 
попередніх ан-
тидемпінгових 
або антисуб-
сидиційних 
заходів

сторона, яка 
застосовує 
відповідні 
заходи

24  повідомлення надсилаються Україні переважно лише тоді, якщо вона є зацікавленою стороною (див. по-
яснення до дзеркальних зобов’язань України, наведених у частині 2.1.1 Розділу 2).
25  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.

26  повідомлення що, стосуються митних порушень або призупинення преференційного режиму, надсила-
ються до комітету з питань торгівлі.
27  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.
28  станом на грудень 2015 року таким органом є державна фіскальна служба України.
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Поло-
ження 
Угоди

Предмет повідо-
млення

Підстава для 
надсилання 

повідомлення

Відправник 
повідомлен-

ня

Орган влади, від-
повідальнийза 

моніторинг
санітарні та фіто-санітарні заходи29

стаття 
63

зміни у структурі, 
організації та розпо-
ділі повноважень між 
компетентними орга-
нами у сфері сФз

прийняття 
відповідних 
рішень

сторона  
угоди

орган держав-
ної влади, до 
повноважень 
якого входить 
формування та 
забезпечення 
реалізації дер-
жавної політики 
в галузі ветери-
нарної медици-
ни, безпечності 
харчових про-
дуктів, у сферах 
карантину та 
захисту рослин, 
охорони прав на 
сорти рослин.30

стат-
тя 67, 
пункт 2

зміни у нормативно-
правових актах щодо 
сФз

прийняття 
нормативно-
правових ак-
тів в процесі 
зближення 
законодавства 
або досягнен-
ня еквівалент-
ності сФз

сторона  
угоди 

стат-
тя 67, 
пункт 3

внесення будь-яких 
змін до законодавства 
сторони Єс у сфері 
сФз31

завчасно до 
прийняття 
відповідних 
рішень

Єк

стаття 
68

Ризики для здоров’я 
населення (пов’язані 
зі споживанням про-
дуктів тваринного 
та рослинного похо-
дження), тварин або 
рослин

чітке встанов-
лення факту 
існування 
значного або 
важливого ри-
зику

сторона  
угоди, що ви-
явила відпо-
відні ризики

стат-
тя 73, 
пункт 3

запобіжні заходи, 
необхідні для захисту 
людей, тварин та рос-
лин

Рішення про 
запроваджен-
ня відповід-
них заходів 
у випадку 
виникнення 
надзвичайних 
обставин

сторона  
угоди, що 
приймає рі-
шення про 
запроваджен-
ня відповід-
них заходів

інтелектуальна власність
стат-
тя 204, 
пункт 4

намір почати охо-
рону географічного 
зазначення третьої 
країни

Рішення про 
захист геогра-
фічного зазна-
чення, якщо 
його назва є 
омонімічною з 
географічним 
зазначенням 
іншої сторони 
Угоди

сторона  
Угоди, що 
планує при-
йняти відпо-
відне рішення

орган державної 
влади, до повно-
важень якого 
входить форму-
вання та забез-
печення реалі-
зації державної 
політики у сфері 
інтелектуальної 
власності.32

Поло-
ження 
Угоди

Предмет повідо-
млення

Підстава для 
надсилання 

повідомлення

Відправник 
повідомлен-

ня

Орган влади, від-
повідальнийза 

моніторинг
стат-
тя 204, 
пункт 5

втрата охорони гео-
графічним зазначен-
ням33

відповідна 
зміна статусу 
географічного 
зазначення

підкомітет 
комітет з 
питань гео-
графічних за-
значень

поточні платежі
стаття 
146

запровадження спе-
ціальних (захисних) 
заходів щодо руху ка-
піталу між стороною 
Єс і Україною

прийняття рі-
шення про за-
провадження 
відповідних 
заходів

Єс орган держав-
ної влади, який 
здійснює валют-
не регулюван-
ня.34

4.3 Планові повідомлення ЄС

планові повідомлення надсилаються періодично — раз на рік. 
зобов’язання Єс щодо надсилання зазначених повідомлень існує у та-
ких сферах:

• державна допомога;

• політика у сфері промисловості та підприємництва.

перелік зобов’язань Єс щодо надсилання планових повідомлень, а та-
кож перелік органів державної влади України, відповідальних за здій-
снення моніторингу цих повідомлень, наведено у таблиці 4.2. вимоги до 
повідомлень Єс є аналогічними вимогам до відповідних повідомлень 
України, які описані у частині 2.2 Розділу 2.

Важливо: відмінності між зобов’язаннями України та європейської 
сторони є такими. Єс та країни-члени Єс відповідно до Угоди не ма-
ють зобов’язань перед Україною у сфері технічних бар’єрів торгівлі. 
У інших сферах зобов’язання європейської сторони є ідентичними 
зобов’язанням України.

29  повідомлення надсилаються через контактні пункти з питань сФз.
30  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство аграрної політики.
31  це положення є одностороннім зобов’язанням з боку Єс
32  станом на грудень 2015 року таким органом є державна служба інтелектуальної власності.

33  таке повідомлення надсилається підкомітету з питань географічних зазначень.
34  станом на грудень 2015 року таким органом є національний банк України.
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Таблиця 4.2. Зобов’язання ЄС щодо надсилання планових пові-
домлень Україні

Положен-
ня Угоди

Предмет повідо-
млення

Пері-
одич-
ність

Відправ-
ник повідо-

млення
Орган влади, відповідаль-

ний за моніторинг

державна допомога
стат-
тя 263, 
пункт 1

загальний обсяг, 
види та галузевий 
розподіл держав-
ної допомоги, яка 
може вплинути на 
торгівлю між сто-
ронами

Раз на 
рік

Єк Уповноважений орган з пи-
тань державної допомоги 
(до його створення — орган 
державної влади, відпо-
відальний за реалізацію 
державної політики еконо-
мічного і соціального роз-
витку)35

політика у сфері промисловості та підприємництва
стат-
тя 379, 
пункт 1 
(a)

звіт про імпле-
ментацію по-
ложень угоди, 
які стосуються 
політики у сфері 
промисловості та 
підприємництва

Раз на 
рік

Єс орган державної влади, до 
повноважень якого входить 
формування та забезпе-
чення реалізації державної 
політики з питань розвитку 
підприємництва.36

4.4 Разове надання інформації європейською сторо-
ною

відповідно до Угоди про асоціацію Єс зобов’язаний подати кілька до-
кументів один раз після набуття угодою чинності. ці документи стосу-
ються державної політики таких сферах:

• санітарні та фіто-санітарні заходи;

• торгівля послугами.

перелік зобов’язань Єс щодо разового надсилання інформації, а також 
перелік органів державної влади України, відповідальних за здійснення 
моніторингу цих повідомлень, наведено у таблиці 4.3. вимоги до пові-
домлень Єс є аналогічними вимогам до відповідних повідомлень Укра-
їни, які описані у частині 2.3 Розділу 2.

Важливо: відмінності між зобов’язаннями України та європейської 
сторони є такими. Європейська сторона не має зобов’язань перед Укра-
їною щодо разового надання інформації у сфері державної допомоги 
та державних закупівель. У інших сферах зобов’язання європейської 
сторони є ідентичними зобов’язанням України.

Таблиця 4.2. Зобов’язання ЄС щодо разового надання інформа-
ції Україні

Положен-
ня Угоди Предмет повідомлення Час подання Адресат

санітарні та фіто-санітарні заходи
стаття 63 структура, організація 

та розподіл повноважень 
між компетентними орга-
нами37

під час першого 
засідання підкомі-
тету з управління 
санітарними та 
фіто-санітарними 
заходами

орган державної вла-
ди, до повноважень 
якого входить форму-
вання та забезпечен-
ня реалізації держав-
ної політики в галузі 
ветеринарної меди-
цини, безпечності 
харчових продуктів, у 
сферах карантину та 
захисту рослин, охо-
рони прав на сорти 
рослин.38

стаття 67, 
пункт 3

інформація про контактні 
пункти з питань сФз

не визначено

стаття 69, 
пункт 1 
(a)

санітарні та фіто-санітар-
ні вимоги до імпорту сто-
совно товарів, зазначених 
у додатках IV-A та додат-
ку IV-с(2) до Угоди.

набуття угодою 
чинності

торгівля послугами
стаття 
107, пункт 
1

інформаційні центри для 
надання конкретної ін-
формації для інвесторів 
і постачальників послуг 
іншої сторони

протягом трьох 
місяців з дати на-
брання чинності 
Угодою

орган державної 
влади, до повнова-
жень якого входить 
формування та за-
безпечення реалізації 
державної зовніш-
ньоекономічної по-
літики.39

35  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.
36  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.

37  інформація має бути надана підкомітету з управління санітарними та фіто-санітарними заходами
38  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство аграрної політики.
39  станом на грудень 2015 року таким органом є міністерство економічного розвитку і торгівлі.
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Розділ 5.  
Надання запитів до ЄС

5.1 Огляд зобов’язань ЄС щодо відповідей на запити

Угода визначає, що відповідно до своєї компетенції Єс та країни Єс 
мають відповідати на запити України, а також від будь-яких зацікавле-
них осіб (підприємств, приватних осіб тощо). зобов’язання Єс та кра-
їн Єс щодо надання відповідей на запити, що надходять від України, 
є тотожними відповідним зобов’язанням України перед Єс. перелік 
зобов’язань щодо відповідей на запити, повторно наведено у стислій 
формі у частинах 5.2 та 5.3.

надсилання запитів є важливою частиною реалізації механізму про-
зорості у відносинах між сторонами Угоди. цим забезпечується мож-
ливість отримати своєчасні додаткові матеріали та роз’яснення від Єс 
у сферах, які мають вирішальне значення для українських експортерів 
та реалізації державної політики у окремих сферах., кожна з яких має 
власну специфіку. 

процедури підготовки запитів повинні враховувати необхідність між-
відомчої координації, оскільки деякі запити можуть бути комплексни-
ми та торкатись сфери компетенції різних українських відомств. 

5.2 Загальні зобов’язання ЄС щодо відповідей  
на запити

загальні зобов’язання Єс щодо відповідей на запити наведені у таблиці 
5.1.

Таблиця 5.1 Загальні зобов’язання ЄС щодо відповідей на запити

Положення 
Угоди Предмет запиту Відправник

стаття 284, 
пункт 1

будь-які заходи загального застосування, які є за-
пропонованими або чинними, а також те, яким чи-
ном ці заходи застосовуватимуться в цілому

будь-яка заці-
кавлена особа

стаття 284, 
пункт 3

будь-який чинний або запропонований захід за-
гального застосування, який на думку запитуючої 
сторони може негативно вплинути на імплемента-
цію угоди, незважаючи на те, чи було запитуючій 
стороні попередньо повідомлено про цей захід

сторона угоди

як зазначалося у Розділі 3, особливості надання відповідей на запити 
щодо заходів загального застосування є такими:

1. відповідно до статті 283 Угоди про асоціацію, заходи загального 
застосування —це закони, підзаконні акти, судові рішення, про-
цедури й адміністративні правила загального застосування, а та-
кож будь-які інші загальні дії та вимоги, які можуть вплинути на 
будь-які питання, що охоплюються угодою (крім судових рішень, 
які застосовуються до окремих осіб).

2. заходи загального застосування мають публікуватися або іншим 
чином ставати доступними для зацікавлених осіб. У свою чергу, 
зацікавлені особи визначені як фізичні або юридичні особи, на 
яких можуть покладатися будь-які обов’язки, передбачені відпо-
відними заходами загального застосування, або яким можуть на-
даватися будь-які права у зв’язку з відповідними заходами.

3. зобов’язання щодо відповідей на запити від будь-яких зацікав-
лених осіб є непрямим. Угода визначає, що кожна сторона має 
підтримувати або запровадити відповідні механізми надання 
відповідей на запити від будь-якої зацікавленої особи стосовно 
будь-яких заходів загального застосування.

4. відповідь на запити може бути неостаточною або юридично 
необов’язковою, але матиме виключно інформаційний характер, 
якщо інше не передбачено національним законодавством та під-
законними актами сторони угоди, яка надає відповідь.

5. відповіді на запити щодо заходів загального застосування мо-
жуть надаватися через контактні пункти, призначені полегшити 
зв’язок між сторонами стосовно будь-яких питань (див. частину 
1.3 Розділу 1).
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5.3 Зобов’язання ЄС щодо відповідей на запити  
у конкретних сферах 

зобов’язання Єс щодо відповідей на запити у окремих секторах наве-
дені у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 Зобов’язання ЄС щодо відповідей на запити  
у окремих секторах

Положен-
ня Угоди

Предмет запиту Відправник

стаття 69, 
пункт 6

необхідні пояснення та супровідна документація сто-
совно визначень та рішень, які підпадають під сферу дії 
статті 69, а саме щодо:
загальних умов імпорту товарів, перелічених у додатку 
IV-A та додатку IV-C(2);
умов імпорту цих товарів після визнання еквівалентнос-
ті;
додаткових або альтернативних умов імпорту таких то-
варів

сторона 
угоди

стаття 71, 
пункт 1 
(b)

інформація щодо всіх або частини програм повного 
контролю, що здійснюється країною-імпортером віднос-
но сФз країни-експортера;

звіти щодо результатів контролю, проведеного за зазна-
ченими програмами;

сторона-
експортер

стаття 72, 
пункт 4

інформація щодо:
змін у заходах щодо перевірок імпорту;
причин змін у зазначених заходах;
суттєвих змін щодо адміністративного проведення пере-
вірок;
змін у оплаті перевірок;

сторона-
імпортер

торгівля послугами
стаття  
107, 
пункт 1

конкретна інформація про будь-які заходи загального 
застосування або міжнародні угоди, які стосуються уго-
ди або впливають на неї (щодо заснування підприємств 
та торгівлі послугами)

сторона 
угоди
інвестори 
та поста-
чальники 
послуг ін-
шої сторо-
ни угоди

Положен-
ня Угоди

Предмет запиту Відправник

захист конкуренції
стат-
тя 255, 
пункт 4

відкрита інформація щодо діяльності із застосування 
власного законодавства про конкуренцію та законодав-
ства, яке стосується зобов’язань, що охоплюються части-
ною 1 глави 10 угоди («антиконкурентні дії та злиття»)

сторона 
угоди

державна допомога
стат-
тя 263, 
пункт 2

додаткова інформація стосовно будь-якої схеми дер-
жавної допомоги та окремих індивідуальних випадків 
надання державної допомоги, що впливають на торгівлю 
між сторонами.

сторона 
угоди

інтелектуальна власність
стат-
тя 210, 
пункт 1

інформація про специфікації продуктів та їхню модифі-
кацію, а також про контактних осіб для контрольних за-
ходів (стосовно охорони географічних зазначень)

сторона 
угоди

енергетика
стат-
тя 270, 
пункт 2

підтвердження, що різні ціни на однакові енергетичні 
товари, які продаються на внутрішньому ринку і експор-
туються, не є результатом дії митних зборів (в тому числі 
фіскального характеру),кількісних обмежень або заходів 
еквівалентної дії.

сторона 
угоди

* * *

наведений у цьому посібнику огляд зобов’язань України у сфері прозо-
рості щодо забезпечення принципу прозорості в рамках реалізації Уго-
ди про асоціацію з Єс, а також підготовлені рекомендації можуть бути 
використані у якості одного з інструментів при розробці нормативно-
правових актів та інших документів, що більш детально регламентують 
процедури виконання зобов’язань України за Угодою.
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