
 
 
 
 
 
 
 

Період моніторингу: 1 грудня 2014 року – 16 січня 2015 року 

 
Проекти нормативних актів, що проходять 
громадське обговорення 

Технічний регламент щодо фасування у готову 
упаковку  
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за 
масою та об’ємом у готову упаковку"  

Етап проходження: на погодженні в Держпідприємництві 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проект розроблений на основі Директиви Ради 
Європейських Співтовариств від 20.01.1976 №76/211/ЄEС, якою 
передбачається встановлення вимог до упакованих одиниць, 
написів та маркування, відповідальності пакувальника та 
імпортера, перевірок, що здійснюються органом з метрологічного 
нагляду. 

Зокрема: 

• встановлені вимоги до розміру цифр для позначення 
номінальної кількості (номінальної маси або номінального 
об’єму) вмісту упакованої одиниці; 

• передбачено нанесення знаку або напису, який дає змогу 
відповідним органом ідентифікувати пакувальника або 
особу, яка організовує пакування, або імпортера; 

• передбачено нанесення знаку відповідності упакованої 
одиниці у вигляді маленької літери "е", яка є гарантією 
пакувальника чи імпортера, що упакована одиниця 
відповідає вимогам Директиви; 

• встановлено допустимий від’ємний відхил вмісту 
упакованої одиниці. 

Прийняття постанови посилить вимоги до фасованих товарів, 
забезпечить попередження дій, що вводять в оману споживачів 
відносно кількості товару, що міститься в упаковці, та забезпечить 
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Огляд новин торговельного законодавства України   №12/2015 
 
можливість доступу вітчизняних товарів на ринок Європейського 
Союзу. 

Дата оприлюднення: 03.12.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=0808420a-c505-4b36-8fb8-
26ce3c8ea844&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-
proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuSchodoDeiakikhTovariv-
YakiFasuiutZaMasoiuTaObmomUGotovuUpakovku- 

 

Спрощення процедури митного оформлення 
автозапчастин 
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року 
№ 1300”  

Етап проходження: громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проект передбачає спрощення процедури митного 
оформлення автозапчастин, які не є засобами вимірювальної 
техніки. Зокрема, пропонується виключити запасні частини до 
автомобілів з Переліку засобів вимірювальної техніки, які 
ввозяться на територію України партіями та підпадають під дію 
Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної 
техніки, однак фактично не є вимірювальною технікою. Це 
дозволить спростити процедуру митного оформлення для 
підприємців при імпорті на територію України та зменшити втрати 
часу. 

Дата оприлюднення: 13.01.2015 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=a56e0e33-e3c6-4e0e-aa98-
d4dcd797000e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVne
senniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid17-Serpnia1998-r-
1300- 

 

Порядок ввезення на територію України засобів 
вимірювальної техніки 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України" 

Етап проходження: громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Пропонується визнати постанову КМУ № 1300 "Про 
затвердження Порядку ввезення на територію України засобів 
вимірювальної техніки" такою, що втратила чинність, одночасно з 
набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 року 
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Огляд новин торговельного законодавства України   №12/2015 
 
№ 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність", тобто з 1 
січня 2016 року. 

Постанова № 1300 регламентує порядок ввезення на територію 
України засобів вимірювальної техніки. Підставою для митного 
оформлення засобів вимірювальної техніки є наявність 
позитивного висновку територіального органу Держстандарту за 
місцем знаходження митниці. Натомість закон № 1314-VII не 
встановлює обмежень щодо ввезення на територію України 
засобів вимірювальної техніки. У разі скасування Постанови 
№ 1300 обмеження щодо переміщення через митний кордон 
України буде поширюватися лише на законодавчо регульовані 
засоби вимірювальної техніки, які проходять процедуру оцінки 
відповідності згідно з вимогами технічних регламентів. 

Отже, проект сприятиме дерегуляції провадження 
підприємницької діяльності та зменшенню адміністративних 
бар’єрів при ввезенні на територію України засобів вимірювальної 
техніки. 

Дата оприлюднення: 29.12.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=62275854-952c-4d37-901b-
877ae1487cd7&title=AnalizReguliatornogoVplivuDoProektuPostanoviK
abinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-
DeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini- 

 

Затвердження Технічного регламенту щодо пляшок 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як 
мірні ємності"  

Етап проходження: громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Основною метою проекту постанови є 
встановлення вимог до пляшок, які використовуються як мірні 
ємності на основі Директиви Ради Європейських Співтовариств від 
19 грудня 1974 року №75/107/ЄЕС щодо наближення 
законодавства держав-членів стосовно пляшок, які 
використовуються як мірні ємності. Зокрема, передбачається 
встановити вимоги до мірних пляшок, їх маркування, методів 
наповнення та методів контролю, що застосовуються органом з 
метрологічного нагляду в процесі обігу мірної пляшки на ринку.  

Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить поставляти 
на ринок України та використовувати як мірні ємності пляшки, які 
будуть відповідати вимогам європейських норм та правил, та 
забезпечить доступ вітчизняних товаровиробників на ринок 
Європейського Союзу. 

Дата оприлюднення: 13.01.2015 
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Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=191d5c40-2984-4a93-9470-
db4e254affc1&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatve
rdzhenniaTekhnichnogoReglamentuSchodoPliashok-
YakiVikoristovuiutsiaYakMirnimnosti 

 

Статус національних еталонів 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних 
еталонів" 

Етап проходження: громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Основною метою проекту постанови є визначення 
на рівні нормативно-правового акту критеріїв та порядку надання 
первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним 
еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) 
статусу національних еталонів. 

Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить 
підприємствам усіх форм власності, які створюють, вдосконалюють 
еталони, претендувати відповідно до порядку, зазначеному в 
проекті постанови, на надання цим еталонам статусу національних, 
які забезпечать простежуваність, достовірність та точність 
результатів вимірювань, що сприятиме конкурентоспроможності 
вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. 

Дата оприлюднення: 06.01.2015 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=862285b0-2e2c-45e5-abdf-
497f71a2d457&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-
proZatverdzhenniaKriteriivTaPoriadkuNadanniaEtalonamStatusuNatsio
nalnikhEtaloniv- 

 

Поводження з відходами тари (упаковки) і 
пакувальних матеріалів  
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України” 

Етап проходження: громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проектом пропонується скасувати постанову КМУ 
від 26 липня 2001 року № 915 "Про впровадження системи 
збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини", 
якою встановлювалися тарифи на послуги із збирання, заготівлі та 
утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів державною 
компанією "Укрекокомресурси". За оцінками бізнесу, ця постанова 
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http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=862285b0-2e2c-45e5-abdf-497f71a2d457&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaKriteriivTaPoriadkuNadanniaEtalonamStatusuNatsionalnikhEtaloniv-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=862285b0-2e2c-45e5-abdf-497f71a2d457&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaKriteriivTaPoriadkuNadanniaEtalonamStatusuNatsionalnikhEtaloniv-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=862285b0-2e2c-45e5-abdf-497f71a2d457&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaKriteriivTaPoriadkuNadanniaEtalonamStatusuNatsionalnikhEtaloniv-
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мала суто корупційний характер і зібрані кошти не 
використовувались для утилізації відходів. Тож її скасування 
дозволить зменшити регуляторне та фінансове навантаження на 
суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами тари 
(упаковки) і пакувальних матеріалів.  

Дата оприлюднення: 05.01.2015 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=96c12c8c-594a-4eff-906c-
fd129ab6d219&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVizn
anniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-
DeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini 

 

Правила написання символів та позначень одиниць 
вимірювань  
Проект наказу "Про затвердження визначень основних одиниць 
SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і 
частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а 
також їх позначень та правил написання" 

Етап проходження: громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Проектом пропонується встановити на рівні 
нормативно-правового акта Центрального органу виконавчої 
влади у сфері метрології (ЦОВМ) основних одиниць SI, назв та 
визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних 
від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, що 
застосовуються щодо засобів вимірювальної техніки, а також їх 
позначень та правил написання з урахуванням Директиви Ради 
Європейського Союзу 80/181/ЄЕС від 20.12.1979 "Про спрощення 
законів країн-членів ЄС стосовно одиниць вимірювань та 
анулювання Директиви 71/354/ЕЕС" (з доповненнями М1 
Директивою Ради ЄС 85/1/ЕЕС від 18.12.1984, М2 Директивою Ради 
ЄС 89/617/ЕЕС від 27.11.1989, М3 Директивою 1999/103/ЕС 
Європейського Парламенту і Ради від 24.01.2000). 

Прийняття запропонованого нормативно-правового акта 
дозволить забезпечити єдині правила написання та застосування 
символів і позначень одиниць вимірювання центральними 
органами виконавчої влади та суб’єктами господарської діяльності, 
що, в свою чергу, зменшить технічні бар’єри у торгівлі та буде 
сприяти доступу українських товарів, у тому числі засобів 
вимірювальної техніки, на світові ринки. 

Дата оприлюднення: 29.12.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=c46867d9-2b9f-45e1-abe6-0a496c254bda&title=ProektNakazu-
proZatverdzhenniaViznachenOsnovnikhOdinitsSi-
NazvTaViznachenPokhidnikhOdinitsSi-
DesiatkovikhKratnikhIChastinnikhVidOdinitsSi-
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DozvolenikhPozasistemnikhOdinits-
ATakozhYikhPoznachenTaPravilNapisannia- 

 

Продаж металобрухту через аукціони  
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України 
"Про металобрухт""  

Етап проходження: громадське обговорення завершено 

Ініціатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується застосувати 
механізм купівлі та продажу металобрухту виключно на аукціоні. 
На думку розробників, завдяки аукціону ситуація на ринку 
металобрухту буде керованою та прогнозованою, а механізм торгів 
з аукціону підтримає добросовісну конкуренцію серед учасників 
ринку та загалом характеризується мінімальним втручанням 
регулятора в особі державного органу влади. Придбані на 
аукціонах обсяги металобрухту можуть експортуватися після 
оформлення відповідних документів. Водночас уряд залишає за 
собою право вводити обмеження на експорт металобрухту, аж до 
його повної заборони, що суперечить міжнародним зобов’язанням 
України. 

Запропонований проект викликав негативну реакцію з боку 
підприємств, представників металургії.1 Зокрема, вони вважають, 
що прийняття проекту у запропонованій редакції спричинить вкрай 
негативний вплив на діяльність вітчизняних металургійних 
підприємств та всього ринку загалом, оскільки не враховує вже 
налагоджені зв’язки між підприємствами, безперервність 
виробництва, що вимагає відповідної оперативності у 
продажу/купівлі металобрухту, що буде неможливим через 
механізм аукціону тощо. До того ж, через важку економічну 
ситуацію, а також зниження ціни на готову продукцію, металургійні 
підприємства України не мають достатнього прибутку і, як правило, 
не пропонують ціну на закупівлю металобрухту, що конкурує з 
експортною. Відповідно, виробники стверджують, що продаж 
через аукціони спрямує весь обсяг на експорт, а українські 
металургійні підприємства залишаться без металобрухту. 

Дата оприлюднення: 01.12.2014 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&id=c3a85ce7-aaf0-47f3-a89f-
30d6c0b26c48&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoZakon
uUkrainiproMetalobrukht 

 

1 http://civic.kmu.gov.ua/consultя_mvc_kmu/consult/old/topcomments/3381 
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Проекти нормативних актів, що 
розглядаються Верховною Радою 

Митне оформлення у випадку електронного 
декларування 
Проект № 1758 Закону про внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо відліку митного оформлення в разі електронного 
декларування) 

Етап проходження: опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: Народний депутат 

Короткий зміст: Даним законопроектом пропонується вважати 
початком митного оформлення момент відправлення електронної 
декларації (або електронного документа, який відповідно до 
законодавства замінює митну декларацію) органу доходів і зборів. 
Зараз початком вважається момент отримання органом доходів і 
зборів електронної митної декларації або електронного документа, 
який відповідно до законодавства замінює митну декларацію. Це 
дозволить припинити затягування розгляду електронної декларації 
та унеможливить виникнення ситуацій, що можуть породжувати 
корупційні схеми.  

Дата реєстрації в ВР: 14.01.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53582 

 

Мораторій на вирубку лісів та експорт лісо- та 
пиломатеріалів 
Проект № 1748 Закону про встановлення мораторію на вирубку 
лісів та експорт лісо- та пиломатеріалів 

Етап проходження: опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: Народні депутати 

Короткий зміст: Проект пропонує встановити заборону на 
проведення рубок головного користування і вивезення деревини 
за кордон строком на 50 років: 

• В усіх лісах першої групи захисності ( водоохоронні, захисні, 
санітарно-гігієнічні, оздоровчі, природно-заповідного 
фонду, лісоплодові насадження та субальпійські деревні та 
чагарникові угрупування) заборонено проводити рубки. 

• Вибіркові, поступові та суцільні рубки проводяться лише 
для постачання споживачам в Україні. 

• До рубки для внутрішнього користування призначаються 
лише пошкоджені, усихаючі, низькоповнотні та інші 
насадження, що потребують термінової рубки за своїм 
станом, і насадження, які вийшли з підсочки. 
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У випуску Моніторингу торговельного законодавства №10 
(жовтень 2014)2 вже описувався подібний проект, що передбачав 
заборону експорту лісоматеріалів дуба. Заборона експорту та 
вирубки лісів не вирішить поставлених проблем із вивозом 
української сировини за кордон та навряд чи стимулюватиме 
роботу національних деревообробних підприємств, а скоріше 
призведе до посилення контрабанди лісозаготівельних матеріалів. 
Крім того, заборона експорту є порушенням міжнародних 
зобов'язань, зокрема перед Світовою організацією торгівлі. 

Дата реєстрації в ВР: 14.01.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53572 

 

Проект № 1362 Закону про внесення змін до Закону України "Про 
особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та 
експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та 
пиломатеріалів у необробленому вигляді) 

Етап проходження: очікує розгляду 

Ініціатор: Народні депутати 

Короткий зміст: Проект пропонує встановити мораторій на 
вивезення за кордон деревини та пиломатеріалів у 
необробленому вигляді строком на 10 років.  

На думку розробників, проект дозволить переорієнтувати експорт з 
деревної сировини на продукцію вищого ступеня обробки, 
створення більшої доданої вартості на лісопродукцію, яка є 
національним багатством, стимулювання розвитку 
деревообробних та деревопереробних підприємств. 

Як і у випадку з законопроектом № 1748, вважаємо що заборона 
експорту лісоматеріалів не дозволить досягти заявлених цілей. 
Відсутність вдосконалення регулювання внутрішнього ринку лише 
погіршить економічний стан заготівельників лісу та 
деревообробних підприємств і водночас стимулюватиме 
нелегальний вивіз лісозаготівельних матеріалів. 

Дата реєстрації в ВР: 10.12.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52828 

 

Про ідентифікацію та реєстрацію тварин 
Проект № 1484 Закону про внесення змін до деяких законів 
України з питань ідентифікації та реєстрації тварин 

Етап проходження: опрацьовується в комітеті 

2 
http://www.ier.com.ua/files//publications/Newsletter/10_2014_Issue_TLR.pd
f 
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Ініціатор: народні депутати 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується внести зміни до 
окремих положень Закону України "Про ідентифікацію та 
реєстрацію" в частині оплати робіт з ідентифікації та реєстрації 
тварин, а також державної підтримки таких робіт. Для цього 
передбачається: 

- дозволити здійснювати ідентифікацію та реєстрацію 
тварин за власний рахунок для юридичних та 
фізичних осіб та встановити відшкодування витрат 
на це державою для фізичних осіб; 

- збільшити строк внесення Адміністратором Єдиного 
державного реєстру тварин даних, встановлених 
зазначеним Законом, до 25 робочих днів для коней, 
що пов'язано з особливостями такого процесу. 

Пропонується також перенести строк набрання чинності положень 
щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення стосовно встановлення адміністративної 
відповідальності за порушення вимог законодавства про 
ідентифікацію та реєстрацію тварин, встановивши таку 
відповідальність з 1 березня 2015 року. 

Запропоновані зміни дозволять усунути певні неузгодженості в 
законодавстві в сфері ідентифікації та реєстрації тварин.  

Дата реєстрації в ВР: 16.12.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52962 

 

Маркування упаковки лікарського засобу  
Проект № 1199 Закону про внесення змін до Закону України "Про 
лікарські засоби" (щодо забезпечення прозорості виробництва та 
безпеки лікарських засобів) 

Етап проходження: опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: Народні депутати 

Короткий зміст: Проект передбачає при реєстрації лікарських 
засобів, що вироблені на території України з використанням 
продукції "in bulk", під час маркування лікарського засобу на 
первинній та вторинній упаковках додатково зазначати назву 
виробника продукції "in bulk", адресу його місцезнаходження та 
виробничих потужностей, а також внесення додаткових 
відомостей до Державного реєстру лікарських засобів. Це 
забезпечить споживачів належною інформацією про лікарські 
засоби. 

Дата реєстрації в ВР: 02.12.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52641 
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Гармонізація законодавства на ринку насіння та 
садивного матеріалу 
Проект № 1460-1 Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо приведення законодавства у 
сфері насінництва та розсадництва у відповідність до 
європейських та міжнародних вимог) 

Етап проходження: опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: Народні депутати 

Короткий зміст: Альтернативний до проекту № 1460. Метою 
проекту Закону є приведення національного законодавства у сфері 
насінництва та розсадництва у відповідність до законодавства ЄС у 
рамках виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до 
Угоди про асоціацію. Зокрема, передбачається: 

- надати право на здійснення сертифікації насіння та 
садивного матеріалу недержавним господарюючим 
суб’єктам; 

- скасувати вимогу про атестацію суб’єктів 
насінництва та розсадництва, що замінюється 
простішою системою реєстрації виробників насіння 
та садивного матеріалу в державному реєстрі 
виробників насіння і садивного матеріалу (Реєстр 
виробників) за декларативним принципом, 
передбачено можливість подачі заяви про 
включення до Реєстру виробників засобами 
електронного зв’язку, засвідчених електронним 
цифровим підписом заявника, деталізовано та 
уточнено підстави для відмови у включенні до 
Реєстру виробників та про виключення з нього; 

- визнання в Україні сертифікату на насіння 
Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння 
(ІСТА) та сертифікату на насіння Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
до насіннєвих схем яких приєдналася Україна, що 
скасовує необхідність здійснення повторної 
(додаткової) сертифікації в Україні; 

- уточнюються порядок та умови видачі 
підтвердження на ввезення в Україну та вивезення 
зразків насіння і садивного матеріалу та приведено 
у відповідність із європейським законодавством 
базову термінологію Закону України "Про насіння і 
садивний матеріал", доопрацьований механізм 
встановлення відповідальності за порушення на 
ринку насінництва та розсадництва, що 
стимулюватиме добросовісну діяльність у цій сфері 
та сприятиме попередженню появи та 
розповсюдження неякісного та небезпечного 
насіння і садивного матеріалу; 

- за бажанням заявника експертиза заявки на сорт 
рослин може проводитися експертними закладами, 
що акредитовані Національним органом України з 
акредитації, зменшуються вимоги до документів, які 

 
 10 



 
Огляд новин торговельного законодавства України   №12/2015 
 

подаються для реєстрації сорту, скорочуються 
строки проведення формальної експертизи заявки 
та видачі документів про права на сорт, уточнюється 
порядок проведення експертизи назви сорту, 
уточнюється порядок оскарження рішення стосовно 
заявки. 

Запропоновані зміни відповідають нормам європейського 
законодавства та дозволяють спростити діяльність українським 
підприємцям у сфері насінництва та розсадництва, а визнання 
міжнародних сертифікатів в Україні сприятиме спрощенню 
торговельних бар’єрів. 

Дата реєстрації в ВР: 24.12.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53134 

 

Проект № 1460 Закону про внесення змін до Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал" (щодо гармонізації законодавства 
України до законодавства ЄС та СОТ) 

Етап проходження: опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: Народні депутати 

Короткий зміст: Альтернативний проект до законопроекту № 1460-
1. Зміни, запропоновані проектом № 1460 аналогічні та стосуються 
питань, розглянутих в проекті № 1460-1.  

У проекті № 1460 багато вимог з обігу насіння та садивного 
матеріалу пов‘язується з технічними регламентами у даній сфері, 
тоді як в альтернативному варіанті проекту мова йде загалом про 
дотримання законодавства в сфері насінництва і розсадництва.  

Проектом також запропоновано механізм правового регулювання 
суспільних відносин, який передбачає відповідальність за 
порушення на ринку насінництва та розсадництва, що не 
передбачається змінами до проекту №1460-1. 

Дата реєстрації в ВР: 12.12.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52937 

 

Державна реєстрація лікарських засобів 
Проект № 1579 Закону про внесення зміни до статті 9 Закону 
України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної 
реєстрації лікарських засобів 

Етап проходження: очікує розгляду, відправлено на 
доопрацювання 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 

Короткий зміст: З метою збільшення доступності лікарських засобів 
для населення проектом пропонується запровадити спрощений 
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порядок проведення державної реєстрації лікарських засобів, 
зареєстрованих та вироблених в країнах, регуляторні органи яких 
застосовують високі стандарти до якості, що відповідають 
стандартам рекомендованим ВООЗ, без проведення експертизи і 
додаткових досліджень. 

Дата реєстрації в ВР: 22.12.2014 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53073 
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Стан розгляду раніше описаних проектів нормативних актів 

Статистика моніторингу з початку 2014 року (станом на 16 січня 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" від 20.10.2014 
№1707-VII 

• ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" від 22.07.2014 №1602-18 
• ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" від 14.08.2014 №1648-18 
• ЗУ "Про стандартизацію" від 05.06.2014 №1315-18 
• Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.12.2014 №954 "Про внесення змін до Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських 

засобів на території України" 
• Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.10.2014 №698 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю медичних імунобіологічних препаратів" 
• Наказ Міністерства фінансів України від 11.12.2014 №1203 "Про затвердження Порядку контролю за використанням тарифної квоти" (набирає чинності з дня набрання чинності 

розділом ІV Угоди про асоціацію) 
• Наказ Міністерства фінансів України від 07.10.2014 №1013 "Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера" 
• Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.10.2014 №424 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики України" 
• Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.04.2014 №118 "Про визнання еквівалентності системи контролю виробництва та обігу продукції та сировини 

тваринного походження Європейського Союзу" 
• Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2014 №668 "Про внесення змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту 

етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" 
• Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.08.2014 №543 "Про затвердження норм технологічного проектування енергетичних систем і електричних 

мереж 35 кВ і вище" 
• Наказ Міністерства доходів і зборів України від 29.05.2014 №652 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі органом доходів і зборів сертифіката з перевезення товару EUR.1 

відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ" 
• Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №1 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік" 

 

Розглянуто в моніторингу Проекти законів Проекти наказів Проекти постанов Проекти розпоряджень Всього разом 

Прийнято і підписано 4 9 1 0 14 

Відкликано/відхилено 18 6 1 0 25 

Процес триває 33 6 18 2 59 

Всього разом 55 21 20 2 98 
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Стан розгляду проектів нормативних актів, які описані в попередніх випусках 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№11 
грудень 
2014 

Переліків товарів, 
експорт та імпорт 
яких підлягає 
ліцензуванню, та 
квот на 2015 рік 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 14 січня 2015 року №1 
"Про затвердження переліків 
товарів, експорт та імпорт яких 
підлягає ліцензуванню, та квот на 
2015 рік" 

Підписана 

Набрала чинність 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
20.11.2014 

Підписано: 
14.01.2015 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1-2015-п 

№11 
грудень 
2014 

Контроль за 
використанням 
тарифної квоти 

Наказ Міністерства фінансів 
України від 11 грудня 2014 року 
№1203 "Про затвердження 
Порядку контролю за 
використанням тарифної квоти" 

Підписаний 

Не набрав чинності 

Міністерство 
фінансів України 

Громадське 
обговорення: 
19.11.2014 

Підписано: 
11.12.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1655-14 

№11 
грудень 
2014 

Переробка брухту 
та відходів, що 
містять 
дорогоцінні метали 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 березня 
1999 року №383 "Питання 
переробки брухту та відходів, що 
містять дорогоцінні метали"" 

Триває громадське 
обговорення 

Міністерство 
фінансів України 

Громадське 
обговорення: 
26.11.2014 

Повторне 
громадське 
обговорення:
26.12.2014 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/arti
cle?art_id=406488&cat_id=390898 

 

№11 
грудень 
2014 

Забезпечення 
населення 
лікарськими 
засобами 

Наказ МОЗ України від 12 грудня 
2014 року №954 "Про внесення 
змін до Порядку встановлення 
заборони (тимчасової заборони) та 
поновлення обігу лікарських 
засобів на території України" 

Підписаний 

Набрав чинності 

Міністерство 
охорони 
здоров'я України 

Громадське 
обговорення: 
19.11.2014 

Підписано: 
12.12.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1661-14 

 
 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=406488&cat_id=390898
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№11 
грудень 
2014 

Проект наказу МОЗ України "Про 
внесення змін наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 
26.04.2011 №237" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
охорони 
здоров'я України 

Громадське 
обговорення: 
21.11.2014 

 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141121_
0.html 

№11 
грудень 
2014 

Вдосконалення 
технічного 
регламенту щодо 
вимог до 
автомобільних 
бензинів, 
дизельного, 
суднових та 
котельних палив 

Проект постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 1 
червня 2011 року №573 і від 1 
серпня 2013 року № 927" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
енергетики та 
вугільної 
промисловості 
України 

Громадське 
обговорення: 
04.11.2014 

 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publis
h/article?art_id=244966265&cat_id=167475 

№11 
грудень 
2014 

Регулювання у сфері 
відходів упаковки 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 липня 2001 
року №915 та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України" 

Не набрала чинності 

Розроблено 
альтернативний 
проект про скасування 
постанови №915 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
28.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-
UA&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini
-
proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivU
krainiVid26-Lipnia2001-R-915-TaViznanniaTakimi-
SchoVtratiliChinnist-
DeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini- 

№11 
грудень 
2014 

Маркування 
молоковмісних 
продуктів 

Проект №0901 Закону про 
внесення змін до Закону України 
"Про молоко та молочні продукти" 
та інших законодавчих актів щодо 
посилення заходів боротьби з 
фальсифікацією молочних 
продуктів 

Опрацьовується в 
комітеті 

Народний 
депутат 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
27.11.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52368 

№11 
грудень 

Закон про 
електронну 

Проект №0957 Закону про 
електронну комерцію 

Опрацьовується в 
комітеті 

Народний 
депутат 

Дата 
реєстрації в 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52409 
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

2014 комерцію ВР: 
27.11.2014 

№11 
грудень 
2014 

Дерегуляція ринку 
зерна 

Проект №0903 Закону про 
внесення змін до Закону України 
"Про зерно та ринок зерна в 
Україні" (щодо дерегуляції ринку 
зерна) 

Опрацьовується в 
комітеті 

Народний 
депутат 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
27.11.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52370 

№10 
жовтень 
2014 

Перелік товарів, які 
можуть бути 
вилучені з режиму 
вільної торгівлі при 
імпорті з Російської 
Федерації 

Оновлений проект переліку 
товарів, які можуть бути вилучені з 
режиму вільної торгівлі при імпорті 
з Російської Федерації до України (з 
урахуванням зауважень та 
пропозицій) 

Громадське 
обговорення 
завершено 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
04.11.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-
8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTova
riv-
YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriI
mportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-
zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii- 

№10 
жовтень 
2014 

Спрощення 
процедур торгівлі 
та впровадження 
угод про вільну 
торгівлю в сфері 
підтвердження 
походження 

Наказ Міністерства фінансів 
України від 07 жовтня 2014 №1013 
"Про затвердження Порядку 
надання та анулювання митницею 
статусу уповноваженого 
(схваленого) експортера"  

Підписано  

Набрав чинність 

Міністерство 
фінансів України 

Громадське 
обговорення: 
17.09.2014 

Підписано: 
07.10.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14 

№10 
жовтень 
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" 

На доопрацюванні Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
14.10.2014 

 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini 

№10 
жовтень 
2014 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до Порядку розподілу 

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 

Громадське 
обговорення: 
24.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=029df387-5ff2-4028-83fe-
144a0d26f213&title=ProektZakonuUkrainiproVnes

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=185e4060-49d2-4e13-b5c6-8ae18e1aab99&title=OnovleniiProektPerelikuTovariv-YakiMozhutButiVilucheniZRezhimuVilnoiTorgivliPriImportiZRosiiskoiFederatsiiDoUkraini-zUrakhuvanniamZauvazhenTaPropozitsii-
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

тарифної квоти на ввезення в 
Україну цукру-сирцю з тростини" Без змін 

торгівлі України enniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini 

№10 
жовтень 
2014 

Проект наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України "Про внесення зміни до 
Інструкції щодо заповнення форми 
сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з 
них пиломатеріалів для здійснення 
експортних операцій” 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення: 
28.10.2014 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=15010 

№10 
жовтень 
2014 

Проект №1580 Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
дерегуляції та поліпшення умов 
ведення бізнесу" 

Прийнято в першому 
читанні з незначними 
змінами 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
22.10.2014 

Повторне 
громадське 
обговорення: 
08.12.2014 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
22.12.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=53076 

№10 
жовтень 
2014 

Проект Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів 
України (щодо оптимізації 
процедури видачі документів 
дозвільного характеру)" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
13.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=74a841ad-7a23-44ef-8f3f-
1be1e16f283e&title=ProektZakonuUkraini-
proVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-
schodoOptimizatsiiProtseduriVidachiDokumentivD
ozvilnogoKharakteru-- 

№10 
жовтень 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Деякі питання 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
економічного 

Громадське 
обговорення: 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=f97a8767-162f-4c99-ac9e-
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

2014 дерегуляції господарської 
діяльності" 

розвитку і 
торгівлі України 

24.10.2014 

Повторне 
громадське 
обговорення: 
10.12.2014 

5b190e8a10fb&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkrainideiakiPitanniaDereguliatsiiGospodarsko
iDiialnosti 

№10 
жовтень 
2014 

Проект №1511 Закону "Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
дерегуляції у сфері державного 
пробірного контролю" 

Опрацьовується в 
комітеті 

Міністерство 
фінансів України 

Громадське 
обговорення: 
14.10.2014 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
28.11.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52995 

№10 
жовтень 
2014 

Дозвіл ДП 
"Укрспирт" на 
експорт та оптову 
торгівлю спиртом 
етиловим 
неденатурованим з 
концентрацією 
спирту менш як 80 
об. % 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
зміни до пункту 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 
липня 2010 року №672" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення: 
21.10.2014 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14921 

№10 
жовтень 
2014 

Квота на цукрові 
буряки та цукор 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про державне 
регулювання виробництва цукру та 
цукрових буряків у період з 1 
вересня 2015 року до 1 вересня 
2016 року" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Без змін 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення: 
24.10.2014 

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=14965 

№10 
жовтень 
2014 

Державна 
реєстрація 
лікарських засобів 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до Порядку державної 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
13.10.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20141218
_0.html 
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

реєстрації (перереєстрації) 
лікарських засобів" Повторне 

громадське 
обговорення: 
18.12.2014 

№10 
жовтень 
2014 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України та визнання 
такою, що втратила чинність 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 липня 2014 року 
№215" щодо спрощення державної 
реєстрації медичної техніки та 
виробів медичного призначення 

Триває громадське 
обговорення 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
29.10.2014 

Повторне 
громадське 
обговорення: 
16.01.2015 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20150116
_0.html 

№10 
жовтень 
2014 

Проект наказу Міністерства 
охорони здоров'я України "Про 
внесення змін до Порядку 
проведення експертизи 
реєстраційних матеріалів на 
лікарські засоби, що подаються на 
державну реєстрацію 
(перереєстрацію), а також 
експертизи матеріалів про 
внесення змін до реєстраційних 
матеріалів протягом дії 
реєстраційного посвідчення" 

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
03.11.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141103_
2.html 

№10 
жовтень 
2014 

Припинення дії 
реєстраційного 
посвідчення на 
лікарські засоби 

Проект наказу Міністерства 
охорони здоров'я України "Про 
затвердження Порядку 
припинення дії реєстраційного 
посвідчення на лікарські засоби" 

Пройшов громадське 
обговорення 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
04.11.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141104_
0.html#3 

 
 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141103_2.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141103_2.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141104_0.html%233
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20141104_0.html%233
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№10 
жовтень 
2014 

Порядок перевірки 
цистерн для 
перевезення 
небезпечних 
вантажів 

Проект наказу Мінінфраструктури 
та МВС "Про затвердження 
Порядку перевірки цистерн для 
перевезення небезпечних 
вантажів" 

Пройшов громадське 
обговорення 

Без змін 

Міністерство 
інфраструктури 
України та 
Міністерство 
внутрішніх справ 
України 

Громадське 
обговорення: 
08.10.2014 

http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45415.html 

№10 
жовтень 
2014 

Заборона експорту 
лісоматеріалів дуба 

Проект №1096 Закону про 
внесення змін до Закону України 
"Про особливості державного 
регулювання діяльності суб'єктів 
підприємницької діяльності, 
пов'язаної з реалізацією та 
експортом лісоматеріалів" (щодо 
заборони експорту лісоматеріалів 
дуба) 

Вручено подання 
комітету про 
відхилення 

Очікує розгляду 

Народний 
депутат 

Дата 
реєстрації в 
ВР: 
28.11.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52515 

№9 
жовтень 
2014 

Дерегуляція 
законодавства у 
сфері 
зовнішньоекономічн
ої діяльності 

Проект Закону України “Про 
внесення змін до статті 37 Закону 
України “Про зовнішньоекономічну 
діяльність” (щодо створення 
сприятливих умов для ведення 
суб'єктами господарювання 
зовнішньоекономічної діяльності) 

Пройшов громадське 
обговорення 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
02.10.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-
19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnes
enniaZminDoStatti37-
ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-
schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSu
b-
ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDii
alnosti- 

№8 
вересень 
2014 

Державний 
контроль за якістю 
медичних 
імунобіологічних 
препаратів 

Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України від 1 жовтня 2014 
року №698 "Про затвердження 
Порядку здійснення державного 
контролю за якістю медичних 
імунобіологічних препаратів" 

Підписаний 

Набрав чинність 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
22.08.2014 

Підписано: 
01.10.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1356-14 

 
 

http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_51/45415.html
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b5fbe59e-9bc4-4e3b-970e-19715c565e11&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoStatti37-ZakonuUkrainiproZovnishnoekonomichnuDiialnist-schodoStvorenniaSpriiatlivikhUmovDliaVedenniaSub-ktamiGospodariuvanniaZovnishnoekonomichnoiDiialnosti-


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №12/2015 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№8 
вересень 
2014 

Удосконалення 
технічного 
регламенту мийних 
засобів 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2008 
№717" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

Внесено зміни в дату 
дії обмежень щодо 
вмісту фосфатів та 
інших сполук фосфору 
в мийних засобах - з 1 
січня 2018 року 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
29.08.2014 

Повторне 
громадське 
обговорення: 
05.01.2015 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=e11c19aa-0ac1-46ad-bf79-
3bae673966ed&title=ProektPostanoviKabinetuMin
istrivUkraini-
proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivU
krainiVid20--08--2008-717-- 

 

№8 
вересень 
2014 

Мова маркування 
продукції 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України" 

На погодженні в 
Держпідприємництві 

внесені зміни про 
безпечність іграшок: 
документація має 
складатися 
українською мовою 
або перекладатися  

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
29.08.2014 

Повторне 
громадське 
обговорення:
05.01.2015 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=u
k-UA&id=0fa8b4f8-8533-46f3-bbde-
e191f559d8f8&title=ProektPostanoviKabinetuMini
strivUkraini-
proVnesenniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMi
nistrivUkraini- 

 

№8 
вересень 
2014 

Спрощення 
ліцензування для 
торгівлі 
лікарськими 
засобами 

Проект наказу Міністерства 
охорони здоров'я України "Про 
внесення змін до деяких наказів 
Міністерства охорони здоров'я 
України" 

Триває громадське 
обговорення 

Міністерство 
охорони 
здоров’я України 

Громадське 
обговорення: 
11.09.2014 

Повторне 
громадське 
обговорення: 
16.12.2014 

http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20141216_0.
html 

№7 
серпень 
2014 

Скорочення 
ліцензування у 
зовнішньоекономічн
ій діяльності 

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

На доопрацюванні Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
12.08.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZ
akonivUkraini-
schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZov
nishnoekonomichnoiDiialnosti1208 

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e11c19aa-0ac1-46ad-bf79-3bae673966ed&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid20--08--2008-717--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e11c19aa-0ac1-46ad-bf79-3bae673966ed&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid20--08--2008-717--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e11c19aa-0ac1-46ad-bf79-3bae673966ed&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid20--08--2008-717--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e11c19aa-0ac1-46ad-bf79-3bae673966ed&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid20--08--2008-717--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e11c19aa-0ac1-46ad-bf79-3bae673966ed&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid20--08--2008-717--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e11c19aa-0ac1-46ad-bf79-3bae673966ed&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiVid20--08--2008-717--
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0fa8b4f8-8533-46f3-bbde-e191f559d8f8&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0fa8b4f8-8533-46f3-bbde-e191f559d8f8&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0fa8b4f8-8533-46f3-bbde-e191f559d8f8&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0fa8b4f8-8533-46f3-bbde-e191f559d8f8&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0fa8b4f8-8533-46f3-bbde-e191f559d8f8&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0fa8b4f8-8533-46f3-bbde-e191f559d8f8&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proVnesenniaZminDoDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonivUkraini-schodoSkorochenniaDozvilnikhProtsedurUSferiZovnishnoekonomichnoiDiialnosti1208


 
Огляд новин торговельного законодавства України   №12/2015 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№7 
серпень 
2014 

Спрощення видачі 
документів 
дозвільного 
характеру 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України" 

Доробляється, на 
повторному 
обговоренні 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі України 

Громадське 
обговорення: 
24.07.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesen
niaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeia
kikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini 

№6 
липень 
2014 

Маркування 
молочних продуктів 

 

Проект №1485 Закону про 
внесення змін до Прикінцевих 
положень Закону України "Про 
виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та 
сировини" щодо вимог маркування 
молочних продуктів, які містять 
пробіотики 

Опрацьовується в 
комітеті 

Міністерство 
аграрної 
політики та 
продовольства 
України 

Громадське 
обговорення:
10.07.2014 

Реєстрація в 
ВР: 
16.12.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52963 

№6 
липень 
2014 

Державна політика 
у сфері управління 
якістю продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) 

 

Проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про внесення 
змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.08.2002 
№447-р "Про затвердження 
Концепції державної політики у 
сфері управління якістю продукції 
(товарів, робіт, послуг) " 

Пройшов громадське 
обговорення 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі 

Громадське 
обговорення:
15.07.2014 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=Pr
oektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainipro
VnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinis
trivUkrainiVid17-08-2002-447--
rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiU
SferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-
tovarivRobitPoslug 

№6 
липень 
2014 

Обіг продуктів 
тваринного та 
рослинного 
походження в 
Україні 

 

Проект Закону №0906 “Про 
державний контроль, що 
здійснюється з метою перевірки 
відповідності законодавству про 
безпечність та якість харчових 
продуктів і кормів, здоров’я та 
благополуччя тварин" 

Опрацьовується в 
комітеті 

Народний 
депутат 

Реєстрація в 
ВР: 
27.11.2014 

Прийнято в 
першому 
читанні: 
22.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52373 

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminTaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnistDeiakikhPostanovKabinetuMinistrivUkraini
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiVid17-08-2002-447--rproZatverdzhenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiUpravlinniaYakistiuProduktsii-tovarivRobitPoslug
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№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№5 
червень 
2014 

Побічні продукти 
тваринного 
походження 

Проект Закону №0905 "Про побічні 
продукти тваринного походження, 
що не призначені для споживання 
людиною" 

Опрацьовується в 
комітеті 

Кабінет міністрів Реєстрація в 
ВР: 
27.11.2014 

Прийнято в 
першому 
читанні 
22.07.2014 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52372 

№5 
червень 
2014 

Скасування 
ліцензування 
імпорту активних 
фармацевтичних 
інгредієнтів 

 

Проект Закону України №1498 "Про 
внесення змін до деяких законів 
України (щодо скасування 
ліцензування імпорту активних 
фармацевтичних інгредієнтів) " 

Прийнято ВРУ з 
незначними змінами, 
направлено на підпис 
Президенту 

Народний 
депутат 

Громадське 
обговорення: 
26.05.2014 

Реєстрація в 
ВР: 
17.04.2014 

Повторна 
реєстрація в 
ВР: 
17.12.2014 

Прийнято: 
15.01.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52977 

№5 
червень 
2014 

Технічне 
регулювання 

 

Проект Закону №1065 "Про технічні 
регламенти та оцінку 
відповідності" 

Прийнято ВРУ, 
направлено на підпис 
Президенту 

Народні 
депутати 

Громадське 
обговорення: 
14.04.2014 

Реєстрація в 
ВР: 
27.11.2014 

Прийнято: 
15.01.2015 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?
pf3511=52478 

 
 



 
Огляд новин торговельного законодавства України   №12/2015 
 

№ 
випуску 

Тема Назва акту Етап проходження, 
зміни за період 

моніторингу 

Ініціатор Ключові дати Джерело 

№3 
квітень 
2014 

Санітарний 
контроль 

Проект постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ 
від 21.05.2012 №451 "Питання 
пропуску через державний кордон 
осіб, автомобільних, водних, 
залізничних та повітряних 
транспортних засобів перевізників і 
товарів, що переміщуються ними" 

Проект опрацьовано 
ДСЕСУ. Пропозиції та 
зауваження надіслано 
до МОЗ 

Без змін 

Державна 
санітарно-
епідеміологічна 
служба 

Громадське 
обговорення: 
21.03.2014 

http://www.dsesu.gov.ua/ua/regulyatorna-
politika/hromadske-obhovoriuvannia/item/556-
proekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-
postanovi-kmu-vid-21-05-2012-451-pitannya-
propusku-cherez-derzhavnij-kordon-osib-
avtomobilnikh-vodnikh-zaliznichnikh-ta-
povitryanikh-transportnikh-zasobiv-pereviznikiv-i-
tovariv-shcho-peremishchuyutsya-nimi/556-
proekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-
postanovi-kmu-vid-21-05-2012-451-pitannya-
propusku-cherez-derzhavnij-kordon-osib-
avtomobilnikh-vodnikh-zaliznichnikh-ta-
povitryanikh-transportnikh-zasobiv-pereviznikiv-i-
tovariv-shcho-peremishchuyutsya-nimi 

№1 
лютий 
2014 

Впровадження 
систем управління 
якості 

Проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про схвалення 
Концепції державної політики у 
сфері управління якістю продукції" 

Пройшов громадське 
обговорення 

Без змін 

Міністерство 
економічного 
розвитку та 
торгівлі 

Громадське 
обговорення: 
23.01.2014 

http://www.csm.kiev.ua/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=2418%3A---q---------q-
&catid=105%3A2013-02-08-07-48-
17&Itemid=101&lang=uk 

 
 



 Огляд підготовлено в рамках проекту  
«Торговельна політика і практика в Україні».  

Проект реалізує Інститут економічних досліджень і 
політичних консультацій у співпраці з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Національною 
радою торгівлі Швеції за фінансової підтримки Уряду Швеції. 

Мета проекту: 

Підвищення прозорості торговельної політики і практики в Україні у 
контексті вимог СОТ та ЄС та посилення інституційної спроможності 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших 
центральних органів державної влади України щодо виконання 
зобов’язань членства у СОТ у сфері прозорості. 

Термін виконання: 

січень 2012 року – грудень 2015 року 

Основні завдання Проекту: 

• Розробка проекту нормативно-правового акту стосовно порядку 
надання інформації для забезпечення вимог прозорості в рамках СОТ. 

• Організація семінарів, круглих столів та тренінгів з питань 
забезпечення прозорості в рамках зобов'язань України за Угодами СОТ 
про ТБТ та СФЗ та з інших питань торговельної політики для державних 
службовців та представників бізнесу.  

• Експертна допомога у підготовці інформаційних та аналітичних 
матеріалів щодо торговельної політики України. 

Відповідальний за випуск Васильчук Наталія 

e-mail: vasylchuk@ier.kiev.ua 

 

 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 
01030 Київ, вул. Рейтарська, 8/5А 
тел.: +38 044 278‐63‐60 
факс:  + 38 044 278‐63‐36 
www.ier.com.ua 

Відділ обробки запитів та нотифікацій 
Департаменту співробітництва з СОТ та питань торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
тел./факс: + 38 044 596-68‐39 
тел.: + 38 044 521-13-50, 
e-mail: ep@me.gov.ua 

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уряду Швеції 
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