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США: роз’яснення щодо регулювання 

тютюнової продукції 

На початку жовтня 2015 року США оприлюднили 
нотифікацію про розробку проекту роз'яснення щодо 
того, у яких випадках продукція, вироблена з тютюну або 
пов’язана з ним, підпадає під регулювання як лікарський 
засіб, виріб медичного призначення або продукт, що 
поєднує лікарський засіб та виріб для його застосування; 
зміни до нормативних актів щодо «Призначення 
продукту». Термін ухвалення документу та набуття його 
чинності буде визначено пізніше. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 24 листопада 2015 року. 

1 жовтня 2015 року США оприлюднили нотифікацію про 
розробку проекту «Роз'яснення щодо того, у яких випадках 
продукція, вироблена з тютюну або пов’язана з ним, підпадає 
під регулювання як лікарський засіб, виріб медичного 
призначення або продукт, що поєднує лікарський засіб та 
виріб для його застосування; зміни до нормативних актів 
щодо «Призначення продукту».i  

Проект розроблений Агентством з санітарного нагляду за 
якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) з метою 
роз‘яснення, в яких випадках продукція, вироблена з тютюну 
або пов’язаної з ним продукції, може розглядатись як 
лікарський засіб або виріб медичного призначення. 

Ці роз‘яснення мають допомогти підприємствам, які 
виробляють або імпортують тютюнову продукцію, уникати 
хибного тлумачення законодавчих норм, адекватно 
представляти й просувати свою продукцію на ринку США. 
Крім того,  метою проекту є запобігання шахрайським діям та 
захист прав споживачів, забезпечення захисту здоров'я та 
безпеки людини.ii 

Відповідно до проекту, товар, вироблений з тютюну або 
пов’язаний з ним, буде підпадати під регулювання як 
лікарський засіб, виріб медичного призначення або продукт, 
що поєднує лікарський засіб та виріб для його застосування, в 
наступних випадках:  
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США: роз’яснення щодо регулювання 
тютюнової продукції ______________-1-  
 
Росія: зміни до Єдиного переліку това-
рів, що підлягають ветеринарному 
контролю  _______________________-2-  
 
Республіка Корея: зміни до стандартів 
щодо продуктів харчування_________-3- 

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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 якщо товар призначений для використання у діагностиці 
хвороби,  а також безпосередньо у лікуванні або 
профілактиці захворювань;   

 якщо така продукція здатна впливати на функціонування 
організму людини іншим чином, ніж на нього впливає 
нікотин. 

Термін ухвалення документу та набуття його чинності буде 
визначено пізніше. Кінцевий термін подачі коментарів – 24 
листопада 2015 року. 

 

Росія: зміни до Єдиного переліку 

товарів, що підлягають 

ветеринарному контролю  

На початку жовтня 2015 року Російська Федерація 
проінформувала СОТ про розробку проекту рішення Ради 
Євразійської економічної комісії «Про внесення змін до 
Єдиного переліку товарів, що підлягають ветеринарному 
контролю (нагляду)». Ухвалення документу буде 
визначено пізніше. Термін набуття чинності – через 30 
днів після його офіційного опублікування. Кінцевий термін 
подачі коментарів – 4 грудня 2015 року. 

5 жовтня 2015 року Російська Федерація оприлюднила 
повідомлення про розробку проекту рішення Ради 
Євразійської економічної комісії «Про внесення змін до 
Єдиного переліку товарів, що підлягають ветеринарному 
контролю (нагляду)».iii  

Зазначимо, що здійснення ветеринарного контролю на 
території Єдиного економічного простору (ЄЕП) відбувається 
лише щодо товарів, які включені до Єдиного переліку товарів, 
що підлягають ветеринарному контролю. Водночас окремі 
товари, які пов‘язані із значними ветеринарними ризиками, 
або не включені до цього переліку, або ввозяться під 
товарними кодами, які не відповідають переліку. 

Метою прийняття проекту рішення Комісії є доповнення 
Єдиного переліку товарів, що підлягають ветеринарному 
контролю, товарами, пов‘язаними з ветеринарними 
ризиками, з метою здійснення ветеринарного контролю. 

Сфера дії проекту поширюється на: 

 фізичні особи, які переміщують товари між країнами-
членами ЄЕС;  

 учасників зовнішньоекономічної діяльності, які є 
постачальниками товарів;  
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 суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують 
товари у власному виробництві або реалізації; 

 уповноважені органи країн-членів ЄЕС, що здійснюють 
ветеринарний контроль. 

Відповідно до проекту пропонується включити до Єдиного 
переліку товарів, що підлягають ветеринарному контролю, 
таку продукцію: 

 овочі бобові (у випадку декларування використання цієї 
продукції у ветеринарії, зокрема, шляхом додавання до 
кормів тварин); 

 кавун кормовий (у випадку декларування використання 
цієї продукції у ветеринарії, зокрема, шляхом додавання 
до кормів тварин); 

 деякі кормові добавки. 

Включення зазначеної продукції до переліку дозволить 
здійснювати ветеринарний контроль цих товарів і створить 
можливість застосовувати ветеринарні заходи в цілях 
забезпечення захисту здоров’я населення й тварин на 
території країн-членів ЄЕС.  

Корми та кормові добавки є невід'ємною частиною процесу 
вирощування тварин. Здійснення контролю за вирощуванням 
тварин і виробництвом продукції тваринного походження 
дозволять реалізувати принцип відстежуваності «від поля до 
столу». 

Ухвалення документу буде визначено пізніше. Термін набуття 
чинності – через 30 днів після його офіційного опублікування. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 4 грудня 2015 року. 

 

Республіка Корея: зміни до стандартів 

щодо продуктів харчування 

У другій половині жовтня 2015 року Республіка Корея  
оприлюднила повідомлення про очікувані зміни до 
стандартів та специфікацій щодо продуктів харчування. 
Термін ухвалення документу та набуття його чинності 
буде визначено окремо. Кінцевий термін подачі 
коментарів – 22 грудня 2015 року. 

23 жовтня 2015 року Республіка Корея (Південна Корея) 
оприлюднила нотифікацію про розробку «Проекту змін до 
стандартів та специфікацій щодо продуктів харчування».iv 
Зміни ініційовані Міністерством продовольства та безпеки 
лікарських засобів.  
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Відповідно до проекту передбачається: 

 перегляд видів сировини, дозволеної для використання у 
виробництві продуктів харчування, а також виключення 
зі списку заборонених видів сировини;  

 передбачення у стандартах нового виду молочного 
продукції, що містить «молочну формулу зі значним 
(глибоким) гідролізом білка для немовлят та маленьких 
дітей»; 

 заміна якісних характеристик щодо продуктів 
харчування, до складу яких входять ферменти, на 
кількісні (наприклад, вміст ферментів у продуктах 
харчування не має перевищувати певного встановленого 
значення); 

 внесення до стандартів нових видів меду: «мед, 
одержаний шляхом годування бджіл цукровим 
сиропом» та «меду, що зберігається у стільниках, 
одержаний шляхом годування бджіл цукровим 
сиропом»; 

 запровадження або перегляд максимально допустимих 
рівнів залишків пестицидів у продуктах харчування: 

- встановлення максимально допустимого рівня 
залишків пропірісульфурону та розширення переліку 
видів сільськогосподарської продукції, для яких 
встановлені  максимально допустимі рівні залишків 
пестицидів; 

- встановлення максимально допустимого рівня 
залишків спінетораму в продукції тваринництва; 

 надання дозволу на використання деревини дуба у 
вигляді стружки (дубові чіпси) у виробництві та 
переробці фруктового вина; 

 скасування стандарту щодо вмісту діоксиду сірки в сухих 
продуктах, що зберігаються шляхом засахарювання (для 
приведення у відповідність до норм Кодексу харчових 
добавок Республіки Корея); 

 перегляд методів дослідження мікроорганізмів та 
пестицидів тощо. 

Метою проекту є підвищення рівня безпеки продуктів 
харчування на ринку Республіки Корея. Термін ухвалення 
документу та набуття його чинності буде визначено окремо. 
Кінцевий термін подачі коментарів – 22 грудня 2015 року. 

За даними Міжнародного торговельного центру у 2012-2014 
роках експорт продуктів харчування (включаючи 
сільськогосподарську продукцію) з України до Республіки 
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Корея становив, в середньому, 60% від загального експорту 
вітчизняних товарів до цього торговельного партнера 
(близько 281 млн дол. США). Протягом зазначеного періоду 
експорт продуктів харчування до Республіки Корея зріс на 
34%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Відповідно до нотифікації США G/TBT/N/USA/1031 від 1 жовтня 2015 

року 
ii З повним текстом документу можна ознайомитись за адресою: 

https://members.wto.org/crnattachments/2015/TBT/USA/15_3850_00_e.
pdf 

iii Відповідно до нотифікації РФ /SPS/N/RUS/110 від 5 жовтня 2015 року. 
iv Відповідно до нотифікації Республіки Корея G/SPS/N/KOR/520 від 23 

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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