
                               
 

Відомості країн-членів СОТ 
Інформаційний бюлетень 

                              

  

Швейцарія: оновлення стандартів 
щодо забруднення повітря при 
використанні твердого біопалива 
У першій половині жовтня 2014 року Швейцарія 
проінформувала СОТ про перегляд  регламенту щодо  
зменшення рівня забруднення повітря через набрання 
чинності  трьох  Міжнародних стандартів серії  ISO  
17225.  Зазначені  стандарти  регламентують  загальні 
(ISO 17225-1) та  специфічні вимоги до  деревних гранул (ISO 
17225-2) та деревних брикетів (ISO 17225-3), зокрема, до  
максимального вмісту у них вологи і золи, а також  
мікроелементів (зокрема, кадмію, хрому, міді, свинцю і 
ртуті). Ухвалення документу та набуття його чинності 
очікується 1 липня 2015 року. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 31 грудня 2014 року. 

10 жовтня 2014 року оприлюднила повідомлення про 
розробку Проекту змін до Регламенту щодо  зменшення рівня 
забруднення повітря (OAPC).i  

Причиною перегляду цього нормативного акту є набрання 
чинності  трьох  Міжнародних стандартів серії  ISO 17225. 
Зокрема, ці стандарти регламентують  загальні (ISO 17225-1) 
та  специфічні вимоги до  деревних гранул (ISO 17225-2) та 
деревних брикетів (ISO 17225-3), зокрема, до  максимального 
вмісту у цій продукції вологи і золи, а також  мікроелементів,  
в тому числі, кадмію, хрому, міді, свинцю і ртуті. Зазначимо 
також, що стандарти ISO розрізняють три категорії якості 
гранул і брикетів для комерційного й побутового 
призначення. ii 

Згідно із Проектом гранули та брикети, виготовлені з 
натурального дерева, зможуть використовуватись в якості 
біопалива за умови дотримання вимог, зазначених у 
категоріях «А1» і «А2» відповідного стандарту. Це, фактично, є 
основою для контролю якості цього виду палива.  

Зокрема, в рамках своєї діяльності в якості наглядового 
органу, Федеральне відомство з охорони навколишнього 
середовища (FOEN) може контролювати дотримання вимог 
щодо граничного рівня вмісту забруднюючих речовин у 
зазначеній деревній продукції. Отже, цей орган зможе 
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Цей бюлетень підготовлено в рамках 
проекту «Торговельна політика і 
практика в Україні». Мета проекту - 
зміцнення спроможності України 
виконувати свої зобов’язання щодо 
членства у Світовій Організації Торгівлі. 

Бюлетень містить інформацію, що 
може бути корисною для українських 
експортерів. 

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. 
Погляди та інтерпретації, представлені 
у цій публікації, не обов’язково 
відображають погляди Уряду Швеції. 
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гарантувати недопущення на ринок Швейцарії гранул та 
брикетів з вищим, ніж дозволено, рівнем вмісту небезпечних 
речовин, що може збільшити забруднення повітря. 

У той же час, як і раніше, на ринку Швейцарії буде дозволений 
обіг гранул або брикетів категорії «В» (нижчої категорії за 
якістю), або аналогічної продукції, виготовленої з біомаси 
недеревного походження. Проте, така продукція не зможе 
класифікуватися, як виготовлена з натурального дерева. При 
цьому вимоги до технічних характеристик печей, де вони 
використовуються, будуть суворішими. Зокрема, вироби 
категорії «В» не дозволятимуть палити у звичайних невеликих 
печах (до 40 кВт), а лише в спеціальних дров'яних печах, 
призначених для спалювання відходів з деревини, або печах 
сміттєспалювальних заводів, призначених для спалювання 
відходів сільського господарства. 

Однією з проблем, пов'язаних із зазначеними видами 
твердого палива, є неможливість чіткого визначення 
споживачами, з яких матеріалів гранули або брикети були 
вироблені. В першу чергу мова йде про рівень забруднення 
сировини (залишків чи відходів). 

У зв‘язку з цим Швейцарія вирішила привести вимоги 
Регламенту щодо зменшення рівня забруднення повітря у 
відповідність до міжнародних стандартів серії ISO 17225 й 
зробити ці вимоги обов'язковими для виконання при 
виробництві гранул та брикетів, що належать до категорії   
«вироби з натурального дерева». Це означає, що деревні 
види палива цього типу, призначені для використання в 
невеликих печах, будуть відповідати встановленим вимогам 
для натурального дерева та не міститимуть такі хімічні 
елементи, як хлор, миш'як, кадмій, хром, мідь, свинець, ртуть, 
нікель або цинк.  

Ухвалення документу та набуття його чинності очікується 1 
липня 2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 31 
грудня 2014 року. 

У 2012 році Україна експортувала 810 тис. тон пелет (з них 210 
тис. тон деревних) та 110 тис. тон брикетів (з них 108 тис. тон 
деревних). У 2012-2013 роках близько 70% виробленої в 
Україні продукції йшло на експорт. На відміну від розвинених 
країн, й зокрема Швейцарії, Україна досі не має чітких 
стандартів у цій сфері. А це  створює перепони для легалізації 
сировинної бази відповідно до міжнародних стандартів. 
Водночас, експорт цієї продукції є доволі перспективним для 
нашої держави з огляду на значний дефіцит біопалива та 
стійку тенденцію зростання ринку цієї продукції в світі. 
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Росія: розробка технічного регламенту 
щодо вимог до засобів забезпечення 
пожежної безпеки та пожежогасіння 
У середині жовтня 2014 року Російська Федерація 
проінформувала СОТ про розробку Проекту технічного 
регламенту Митного Союзу щодо вимог до засобів 
забезпечення пожежної безпеки та пожежогасіння. 
Проект встановлює вимоги до засобів забезпечення 
пожежної безпеки та пожежогасіння та спрямований на 
забезпечення захисту життя та здоров'я людини, а 
також попередження дій, що вводять в оману споживачів. 
Набуття чинності документу очікується через 6 місяців 
після його ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 
22 листопада 2014 року. 

14 жовтня 2014 року Російська Федерація оприлюднила 
повідомлення про розробку Проекту технічного регламенту 
Митного союзу «Про вимоги до засобів забезпечення 
пожежної безпеки та пожежогасіння».iii 

Відповідно до Проекту технічного регламенту встановлюються 
обов'язкові для виконання на території Митного союзу 
вимоги до засобів забезпечення пожежної безпеки та 
пожежогасіння, що випускаються в обіг на території Митного 
союзу, а також вимоги до їх маркування. Крім зазначених 
вимог, документом також передбачені окремі розділи щодо 
правил обігу цих засобів на ринку Митного союзу, їх 
ідентифікації, забезпечення відповідності, підтвердження 
відповідності, маркування єдиним знаком обігу зазначеної 
продукції. Також в окремому додатку передбачений 
деталізований перелік засобів, що підлягають обов‘язковому 
підтвердженню відповідності вимогам цього регламенту. 

Проект розроблено з метою захисту життя та здоров'я 
людини, майна та навколишнього середовища від пожеж та 
попередження дій, що вводять в оману споживачів. 

Сфера дії документу поширюється на продукцію, призначену 
для запобігання, зниження ризику виникнення, обмеження 
розвитку пожежі й обмеження поширення її небезпечних 
факторів, гасіння пожежі, рятування людей, захисту життя і 
здоров'я людини, майна та навколишнього середовища від 
пожежі, а також для зниження ризику заподіяння шкоди та 
нанесення шкоди внаслідок пожежі.  

Зокрема, це вогнегасні речовини, засоби вогнезахисту 
(покриття), деякі електромонтажні вироби, вогнегасники, 
пожежні крани й шафи, мобільні засоби пожежогасіння, 
пожежні мотопомпи та насоси, технічні засоби пожежної 
автоматики, технічні засоби оповіщення людей про пожежу та 
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управління евакуацією людей, технічні засоби автоматичних і 
автономних установок пожежогасіння, автономні установки 
(пристрої) пожежогасіння, засоби індивідуального захисту 
органів дихання та зору пожежників і рятувальників, 
спеціальний захисний одяг, засоби порятунку з висоти, 
пожежний і рятувальний інструмент, додаткове спорядження 
пожежників і рятувальників (зокрема, пожежні ліхтарі, 
тепловізори, радіомаяки та звукові маяки) тощо.  

Набуття чинності документу очікується через 6 місяців після 
його ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 22 
листопада 2014 року. 

Росія: розробка закону щодо 
ветеринарії 
У першій половині листопада 2014 року Російська 
Федерація оприлюднила нотифікацію про розробку 
Проекту Федерального Закону про ветеринарію. Проект 
встановлює правові основи діяльності федеральних 
органів державної влади та органів державної влади 
суб'єктів РФ у сфері ветеринарії, визначає права і 
обов'язки фізичних і юридичних осіб (зокрема осіб, які 
тимчасово перебувають на території РФ), які 
здійснюють діяльність у сфері ветеринарії, а також 
пов'язану з виробництвом та обігом підконтрольних 
товарів. Термін ухвалення документу буде визначено 
окремо. Набуття чинності документу очікується у 2015 
році (для переважної більшості положень  – з 1 березня 
2015 року). Кінцевий термін подачі коментарів – 9 грудня 
2015 року. 

10 листопада 2014 року Російська Федерація проінформувала 
СОТ про розробку Проекту Федерального Закону про 
ветеринарію.iv 

Проект спрямований на забезпечення охорони життя і 
здоров'я тварин; попередження виникнення, поширення та 
ліквідацію хвороб тварин; захист населення від хвороб, 
спільних для людей і тварин; захист території РФ від 
занесення заразних хвороб тварин; забезпечення 
ветеринарного обслуговування тварин та ветеринарної 
(ветеринарно-санітарної) безпеки підконтрольних товарів.v  

Сфера дії документу поширюється на наступні групи товарів:  

• живi тварини, м'ясо та їстівні субпродукти; 

• риба i ракоподібні;  

• молоко та молочні продукти, яйця птиці;  
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• натуральний мед, інші продукти тваринного 
походження; 

• жири та олії тваринного або рослинного походження; 

• продукти з м'яса та риби;  

• залишки та відходи харчової промисловості; 

• шкури та вироби з неї;  

• натуральне та штучне хутро, вовна. 

Документ включає положення, пов'язані з правовим 
регулюванням діяльності у сфері ветеринарії, а також з 
виробництвом та обігом підконтрольних товарів. Зокрема, він 
містить норми щодо:  

• системи державної ветеринарної служби РФ; 

• видів ветеринарної діяльності; 

• повноважень органів державної влади РФ та її суб'єктів у 
сфері ветеринарії; 

• забезпечення ветеринарної безпеки (при утриманні, 
розведенні та вирощуванні продуктивних і 
непродуктивних тварин, їх перевезенні, перегоні та 
реалізації; при виробництві та обігу підконтрольної 
продукції, харчової продукції непромислового 
виготовлення,  кормів і кормових добавок тощо);  

• вимог до обігу лікарських засобів (для ветеринарного 
застосування);  

• ветеринарних правил щодо здійсненню профілактичних, 
діагностичних, лікувальних, обмежувальних та інших 
заходів; 

• державної реєстрації виробничих об'єктів, обліку та 
інформаційного забезпечення у сфері ветеринарії 
(Федеральна державна інформаційна система); 

• ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторних 
досліджень у сфері ветеринарії; 

• ветеринарної сертифікації підконтрольних товарів; 

• моніторингу ветеринарної безпеки підконтрольних 
товарів; 

• введення обмежувальних заходів та карантину при 
виникненні вогнищ заразних хвороб тварин; 

• державного ветеринарного контролю (нагляду) 
(зокрема, порядок видачі дозволів на ввезення, 
вивезення та транзит через РФ підконтрольних товарів). 
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Набуття чинності документу очікується у 2015 році (для 
переважної більшості положень  – з 1 березня 2015 року). 
Кінцевий термін подачі коментарів – 9 грудня 2015 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 
роках експорт підконтрольної продукції з України до 
Російської Федерації становив, в середньому, 0,8 млрд дол. 
США або 4,4% від загального обсягу вітчизняного експорту до 
цієї країни. Це також близько 13,4% експорту товарів, на які 
поширюється ветеринарний контроль, з України до інших 
країн світу. Протягом зазначеного періоду обсяги експорту 
цієї продукції зменшились на 20,7%, зокрема, й за рахунок 
посилених контрольних заходів з боку російської сторони.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Відповідно до нотифікації Швейцарії  G/TBT/N/CHE/183 від 10 жовтня 
2014 року  
ii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/che/14_4444_00_f.pdf 

iii Відповідно до нотифікації РФ G/TBT/N/RUS/40 від 14 жовтня 2014 року 
iv Відповідно до нотифікації РФ  G/SPS/N/RUS/82 від  10 листопада 2014 
року 

v З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/24457.htm 

  
 
 
 
 
До відома: 
Коментарі  з приводу нотифікації 
можуть подаватись протягом 60 
днів з дати її оприлюднення. 
Коментарі можна надсилати  до 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі (див. нижче 
контактну інформацію) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ обробки запитів і нотифікацій 
та інформаційного забезпечення 
Департаменту співробітництва з СОТ 
та з питань торговельного захисту 
Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 
тел.:            + 38 044 521-13-50 
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	Швейцарія: оновлення стандартів щодо забруднення повітря при використанні твердого біопалива
	У першій половині жовтня 2014 року Швейцарія проінформувала СОТ про перегляд  регламенту щодо  зменшення рівня забруднення повітря через набрання чинності  трьох  Міжнародних стандартів серії  ISO  17225.  Зазначені  стандарти  регламентують  загальні...
	10 жовтня 2014 року оприлюднила повідомлення про розробку Проекту змін до Регламенту щодо  зменшення рівня забруднення повітря (OAPC).0F
	Причиною перегляду цього нормативного акту є набрання чинності  трьох  Міжнародних стандартів серії  ISO 17225. Зокрема, ці стандарти регламентують  загальні (ISO 17225-1) та  специфічні вимоги до  деревних гранул (ISO 17225-2) та деревних брикетів (I...
	Згідно із Проектом гранули та брикети, виготовлені з натурального дерева, зможуть використовуватись в якості біопалива за умови дотримання вимог, зазначених у категоріях «А1» і «А2» відповідного стандарту. Це, фактично, є основою для контролю якості ц...
	Зокрема, в рамках своєї діяльності в якості наглядового органу, Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища (FOEN) може контролювати дотримання вимог щодо граничного рівня вмісту забруднюючих речовин у зазначеній деревній продукції. Отже, ...
	У той же час, як і раніше, на ринку Швейцарії буде дозволений обіг гранул або брикетів категорії «В» (нижчої категорії за якістю), або аналогічної продукції, виготовленої з біомаси недеревного походження. Проте, така продукція не зможе класифікуватися...
	Однією з проблем, пов'язаних із зазначеними видами твердого палива, є неможливість чіткого визначення споживачами, з яких матеріалів гранули або брикети були вироблені. В першу чергу мова йде про рівень забруднення сировини (залишків чи відходів).
	У зв‘язку з цим Швейцарія вирішила привести вимоги Регламенту щодо зменшення рівня забруднення повітря у відповідність до міжнародних стандартів серії ISO 17225 й зробити ці вимоги обов'язковими для виконання при виробництві гранул та брикетів, що нал...
	Ухвалення документу та набуття його чинності очікується 1 липня 2015 року. Кінцевий термін подачі коментарів – 31 грудня 2014 року.
	У 2012 році Україна експортувала 810 тис. тон пелет (з них 210 тис. тон деревних) та 110 тис. тон брикетів (з них 108 тис. тон деревних). У 2012-2013 роках близько 70% виробленої в Україні продукції йшло на експорт. На відміну від розвинених країн, й ...
	Росія: розробка технічного регламенту щодо вимог до засобів забезпечення пожежної безпеки та пожежогасіння
	У середині жовтня 2014 року Російська Федерація проінформувала СОТ про розробку Проекту технічного регламенту Митного Союзу щодо вимог до засобів забезпечення пожежної безпеки та пожежогасіння. Проект встановлює вимоги до засобів забезпечення пожежної...
	14 жовтня 2014 року Російська Федерація оприлюднила повідомлення про розробку Проекту технічного регламенту Митного союзу «Про вимоги до засобів забезпечення пожежної безпеки та пожежогасіння».2F
	Відповідно до Проекту технічного регламенту встановлюються обов'язкові для виконання на території Митного союзу вимоги до засобів забезпечення пожежної безпеки та пожежогасіння, що випускаються в обіг на території Митного союзу, а також вимоги до їх м...
	Проект розроблено з метою захисту життя та здоров'я людини, майна та навколишнього середовища від пожеж та попередження дій, що вводять в оману споживачів.
	Сфера дії документу поширюється на продукцію, призначену для запобігання, зниження ризику виникнення, обмеження розвитку пожежі й обмеження поширення її небезпечних факторів, гасіння пожежі, рятування людей, захисту життя і здоров'я людини, майна та н...
	Зокрема, це вогнегасні речовини, засоби вогнезахисту (покриття), деякі електромонтажні вироби, вогнегасники, пожежні крани й шафи, мобільні засоби пожежогасіння, пожежні мотопомпи та насоси, технічні засоби пожежної автоматики, технічні засоби оповіще...
	Набуття чинності документу очікується через 6 місяців після його ухвалення. Кінцевий термін подачі коментарів – 22 листопада 2014 року.
	Росія: розробка закону щодо ветеринарії
	У першій половині листопада 2014 року Російська Федерація оприлюднила нотифікацію про розробку Проекту Федерального Закону про ветеринарію. Проект встановлює правові основи діяльності федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'...
	10 листопада 2014 року Російська Федерація проінформувала СОТ про розробку Проекту Федерального Закону про ветеринарію.3F
	Проект спрямований на забезпечення охорони життя і здоров'я тварин; попередження виникнення, поширення та ліквідацію хвороб тварин; захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин; захист території РФ від занесення заразних хвороб тварин; заб...
	Сфера дії документу поширюється на наступні групи товарів:
	 живi тварини, м'ясо та їстівні субпродукти;
	 риба i ракоподібні;
	 молоко та молочні продукти, яйця птиці;
	 натуральний мед, інші продукти тваринного походження;
	 жири та олії тваринного або рослинного походження;
	 продукти з м'яса та риби;
	 залишки та відходи харчової промисловості;
	 шкури та вироби з неї;
	 натуральне та штучне хутро, вовна.
	Документ включає положення, пов'язані з правовим регулюванням діяльності у сфері ветеринарії, а також з виробництвом та обігом підконтрольних товарів. Зокрема, він містить норми щодо:
	 системи державної ветеринарної служби РФ;
	 видів ветеринарної діяльності;
	 повноважень органів державної влади РФ та її суб'єктів у сфері ветеринарії;
	 забезпечення ветеринарної безпеки (при утриманні, розведенні та вирощуванні продуктивних і непродуктивних тварин, їх перевезенні, перегоні та реалізації; при виробництві та обігу підконтрольної продукції, харчової продукції непромислового виготовлен...
	 вимог до обігу лікарських засобів (для ветеринарного застосування);
	 ветеринарних правил щодо здійсненню профілактичних, діагностичних, лікувальних, обмежувальних та інших заходів;
	 державної реєстрації виробничих об'єктів, обліку та інформаційного забезпечення у сфері ветеринарії (Федеральна державна інформаційна система);
	 ветеринарно-санітарної експертизи та лабораторних досліджень у сфері ветеринарії;
	 ветеринарної сертифікації підконтрольних товарів;
	 моніторингу ветеринарної безпеки підконтрольних товарів;
	 введення обмежувальних заходів та карантину при виникненні вогнищ заразних хвороб тварин;
	 державного ветеринарного контролю (нагляду) (зокрема, порядок видачі дозволів на ввезення, вивезення та транзит через РФ підконтрольних товарів).
	Набуття чинності документу очікується у 2015 році (для переважної більшості положень  – з 1 березня 2015 року). Кінцевий термін подачі коментарів – 9 грудня 2015 року.
	За даними Міжнародного торговельного центру у 2011-2013 роках експорт підконтрольної продукції з України до Російської Федерації становив, в середньому, 0,8 млрд дол. США або 4,4% від загального обсягу вітчизняного експорту до цієї країни. Це також бл...

