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Республіка Корея: зміна стандартів 

щодо продукції тваринництва 

У другій половині жовтня 2015 року Республіка Корея 
(Південна Корея) оприлюднила нотифікацію про розробку 
проекту змін до стандартів та технічних вимог щодо 
продукції тваринництва. Термін ухвалення документу та 
набуття його чинності буде визначено пізніше. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 18 грудня 2015 року. 

19 жовтня 2015 року Республіка Корея оприлюднила 
нотифікацію про розробку Проекту змін до стандартів та 
технічних вимог щодо продукції тваринництва.i  

Документ ініційований Міністерством продовольства та 
безпеки лікарських засобів.  

Відповідно до проекту передбачаються наступні зміни: 

 уточнення визначення категорії «натуральний сир» та 
перегляд технічних вимог щодо сироваткового сиру; 

 перегляд стандартів з виробництва дитячого харчування 
(дитячих сумішей) для немовлят до 6 місяців, а також 
додаткового дитячого харчування для немовлят від 6 
місяців та дітей до 3 років; 

 запровадження нового методу аналізу вмісту поживних 
речовин (зокрема, селену) у продуктах дитячого 
харчування (дитячих сумішах) для немовлят до 6 місяців, 
а також у продукції для немовлят від 6 місяців та дітей до 
3 років; перегляд старих методів аналізу (зокрема, для 
ніацину); 

 перегляд методу визначення ферментів фосфатази в 
молоці. 

Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде 
визначено пізніше. Кінцевий термін подачі коментарів – 18 
грудня 2015 року. 
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ЗМІСТ 
 

 
Республіка Корея: зміна стандартів щодо 
продукції тваринництва ____________-1-  
 
Росія: затвердження єдиних правил 
забезпечення карантину рослин ____-2-  
 
Росія: зміни до порядку перевезення 
підкарантинної продукції___________-4- 

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 корисна українським 
експортерам. 

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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Росія: затвердження єдиних правил 

забезпечення карантину рослин  

У середині жовтня 2015 року Російська Федерація 
проінформувала СОТ про розробку проекту рішення Ради 
Євразійської економічної комісії «Про затвердження єдиних 
правил і норм забезпечення карантину рослин в 
Євразійському економічному союзі». Ухвалення документу 
буде визначено пізніше. Термін набуття чинності – через 
10 днів після його офіційного опублікування. Кінцевий 
термін подачі коментарів – 13 грудня 2015 року. 

14 жовтня 2015 року Російська Федерація оприлюднила 
повідомлення про розробку проекту рішення Ради 
Євразійської економічної комісії «Про затвердження єдиних 
правил і норм забезпечення карантину рослин в 
Євразійському економічному союзі».ii  

У зв'язку з відсутністю єдиних правил і норм забезпечення 
карантину рослин в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС) 
та відмінностями в підходах щодо застосування карантинних 
фітосанітарних заходів виникають загрози завезення і 
розповсюдження карантинних об'єктів на території ЄАЕС в 
процесі взаємної і зовнішньої торгівлі.  

Також існує проблема з необґрунтованими карантинними 
фітосанітарними вимогами та пов'язаними з цим 
адміністративними бар'єрами. 

Всі країни-члени ЄАЕС є договірними сторонами Міжнародної 
конвенції з карантину та захисту рослин. Брак правил, що 
встановлюють єдині принципи і підходи при здійсненні 
уповноваженими органами в галузі карантину рослин 
обов'язків, передбачених цією Конвенцією, не дає можливості 
реалізувати повною мірою узгоджену політику у сфері 
застосування карантинних фітосанітарних заходів, 
передбачену Договором про Євразійський економічний союз. 
Цим пояснюється необхідність розробки проекту рішення 
Ради Євразійської економічної комісії «Про затвердження 
єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин в 
Євразійському економічному союзі».  

Сфера дії документу поширюється на: 

 уповноважені органи країн-членів ЄАЕС, що реалізують 
контрольно-наглядові повноваження в галузі карантину 
рослин; 

 учасників зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних з 
ввезенням, вивезенням та переміщенням 
підкарантинної продукції на території ЄАЕС; 
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 суб'єктів підприємницької діяльності, які є виробниками 
підкарантинної продукції.  

Правила й норми, передбачені проектом, охоплюють наступні 
аспекти: 

 організація проведення карантинних фітосанітарних 
обстежень; 

 організація проведення знезараження підкарантинної 
продукції (підкарантинних вантажів, матеріалів, товарів) 
та підкарантинних об'єктів; 

 основні підходи та вимоги до системи фітосанітарної 
сертифікації; 

 методичні підходи до встановлення карантинних 
фітосанітарних зон на територіях країн-членів по 
об'єктах, включених в єдиний перелік карантинних 
об'єктів ЄАЕС. 

Ухвалення єдиних правил і норм забезпечення карантину 
рослин дозволить: 

 провести узгоджену політику у сфері карантинних 
фітосанітарних заходів; 

 підвищити ефективність проведених уповноваженими 
органами заходів з карантину рослин на території своїх 
країн, що має забезпечити належний рівень карантинної 
фітосанітарної безпеки на території ЄАЕС; 

 підвищити прозорість процедур у сфері застосування 
фітосанітарних заходів, що здійснюються 
уповноваженими органами, для суб'єктів 
підприємництва; 

 привести законодавство ЄАЕС у сфері фітосанітарних 
заходів у відповідність до норм Міжнародної конвенції з 
карантину та захисту рослин.  

Ухвалення документу буде визначено пізніше. Термін набуття 
чинності – через 10 днів після його офіційного опублікування. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 13 грудня 2015 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2014 році 
експорт рослинної підкарантинної продукції  з України до 
Росії, Білорусі та Казахстану (без врахування Вірменії та 
Киргизстану, які приєдналися до ЄАЕС у 2015 році) становив 
близько 2,2% від загального експорту вітчизняної продукції до 
цих торговельних партнерів (273 млн дол. США).  
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Росія: зміни до порядку перевезення 

підкарантинної продукції 

У середині жовтня 2015 року Російська Федерація 
оприлюднила повідомлення про розробку проекту рішення 
Ради Євразійської економічної комісії «Про внесення змін до 
Рішення Комісії Митного союзу від 18 червня 2010 року 
№318», яке передбачає зміни до порядку перевезення 
підкарантинної продукції. Ухвалення документу буде 
визначено пізніше. Термін набуття чинності – через 10 
днів після його офіційного опублікування. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 13 грудня 2015 року. 

14 жовтня 2015 року Російська Федерація оприлюднила 
нотифікацію про розробку проекту рішення Ради Євразійської 
економічної комісії «Про внесення змін до Рішення Комісії 
Митного союзу від 18 червня 2010 року № 318».iii 

Проект в першу чергу спрямований на діяльність 
уповноважених органів країн-членів Євразійського 
економічного союзу (ЄАЕС), що здійснюють карантинний 
фітосанітарний контроль, забезпечують карантинну 
фітосанітарну безпеку митної території ЄАЕС,  а також 
дотримання інтересів учасників зовнішньоекономічної 
діяльності, які є власниками підкарантинної продукції. 

Метою проекту є впорядкування порядку ввезення фізичними 
особами підкарантинної продукції в супроводжуваному та 
несупроводжуваному багажі, у поштових відправленнях для 
особистого користування; покращення моніторингу обігу 
підкарантинної продукції. 

Відповідно до проекту передбачається: 

 встановлення обмежень на переміщення через митний 
кордон ЄАЕС підкарантинної продукції в поштових 
відправленнях, супроводжуваному й 
несупроводжуваному багажі пасажирів суден, літаків, 
пасажирських вагонів, автотранспортних засобів, членів 
екіпажів суден, літаків і у вагонах-ресторанах загальною 
вагою до 5 кг включно в розрахунку на одну фізичну 
особу, за умови, що зазначена продукція не є насіннєвим 
матеріалом або картоплею (без фітосанітарного 
сертифікату); 

 заборона ввезення насіннєвого і посадкового матеріалу у 
поштових відправленнях, супроводжуваному й 
несупроводжуваному багажі пасажирів суден, літаків, 
пасажирських вагонів, автотранспортних засобів, членів 
екіпажів суден, літаків і у вагонах-ресторанах; 
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 збільшення терміну відмови у видачі фітосанітарного 
сертифікату до 90 днів у разі неодноразового 
одержання від уповноваженого органу інформації про 
непред'явлення йому підкарантинної продукції для 
здійснення карантинного фітосанітарного контролю за 
місцем призначення. 

Ухвалення проекту дозволить підвищити рівень карантинної 
фітосанітарної безпеки митної території ЄАЕС.  

Ухвалення документу буде визначено пізніше. Термін 
набуття чинності – через 10 днів після його офіційного 
опублікування. Кінцевий термін подачі коментарів – 13 
грудня 2015 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/SPS/N/KOR/519 від 19 

жовтня 2015 року 
ii
 Відповідно до нотифікації РФ G/SPS/N/RUS/111 від 14 жовтня 2015 року. 

iii
 Відповідно до нотифікації РФ  G/SPS/N/RUS/112 від 14 жовтня 2015 року 

  
 
 
 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор нотифікацій та обробки 
запитів  
Департаменту доступу до ринків та 
взаємодії з СОТ 
Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 
тел.:            + 38 044 521-13-50 
тел./факс: + 38 044 596-68-39  
E-mail: ep@me.gov.ua 
 
 
Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій 
тел.:     + 38 044 278-63-42 
              +38 044 278-63-60 
факс:  + 38 044 278-63-36 
Контактна особа: Вероніка Мовчан  
E-mail: movchan@ier.kiev.ua  
 
Відповідальна за випуск:  
Катерина Фурманець  
E-mail: furmanets@ier.kiev.ua 
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