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Під дію Генералізованої системи преференцій США повернуто низку товарів 
українського походження 

30 вересня Офіс торгового представника США оголосив, 
що Адміністрацією Президента США прийнято рішення 
щодо повернення певних товарів українського експорту 
до США під дію Генеральної системи преференцій (ГСП), 
що надає можливість їх безмитного ввезення на 
територію США. Під дію ГСП будуть повернені товари, які 
попередньо були вилучені США, як такі, що не відповідали 
встановленими критеріям, зокрема: макуха та інші тверді 
залишки виділення жирів та олії з соняшникового насіння 
(код 2306.30.00); рідкісні гази, крім аргону (код 
2804.29.00); частини до залізничних локомотивів або 
моторних вагонів трамваю або рухомого складу (код 
8607.19.03).  

У 2014 році США імпортували зазначених українських 
товарів на суму понад 37 млн дол. США. При цьому було 
сплачено мит на суму понад 800 тис. дол. США. Режим 
ГСП для зазначених товарів набув чинності з 1 жовтня 
2015 року. Дію ГСП відновлено до кінця 2017 року. 

"Зазначений крок дозволяє потенційно збільшити 
експорт до США та надає додаткові конкурентні переваги 
українській продукції", - зазначила Торговий представник 
України Наталія Микольська. 

Джерело:  http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=d8d42719-af09-42f2-b5e3-
bffc18506fd6&title=UspishnePovernenniaNizkiTovarivUkrainskogoEksportu
PidSferuDiiGeneralizovanoiSistemiPreferentsiiSsha   
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Мінекономрозвитку України створило Раду з просування 
експорту, головна мета якої - інтенсифікація експорту 
українських товарів за кордон. Рада займеться спрощенням 
експортно-імпортних процедур, усуненням торговельних 
бар’єрів та обмежень, пропагуванням України на зовнішніх 
ринках. Для підтримки взаємин з бізнесом Рада залучатиме 
експортерів до робочих нарад та зустрічей. 

Презентаційні матеріали: “Просування_експорту”, 
“Рада_експортерів”. 

Джерело:http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=dd039ec6-9a3e-4d75-92c6-
431079456202&title=MinekonomrozvitkuPredstaviloNovuRaduZProsuvannia
Eksportu  

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d8d42719-af09-42f2-b5e3-bffc18506fd6&title=UspishnePovernenniaNizkiTovarivUkrainskogoEksportuPidSferuDiiGeneralizovanoiSistemiPreferentsiiSsha%20%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d8d42719-af09-42f2-b5e3-bffc18506fd6&title=UspishnePovernenniaNizkiTovarivUkrainskogoEksportuPidSferuDiiGeneralizovanoiSistemiPreferentsiiSsha%20%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d8d42719-af09-42f2-b5e3-bffc18506fd6&title=UspishnePovernenniaNizkiTovarivUkrainskogoEksportuPidSferuDiiGeneralizovanoiSistemiPreferentsiiSsha%20%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d8d42719-af09-42f2-b5e3-bffc18506fd6&title=UspishnePovernenniaNizkiTovarivUkrainskogoEksportuPidSferuDiiGeneralizovanoiSistemiPreferentsiiSsha%20%20
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=fcc0f79b-e24c-4b51-872b-d0f1b019c38b
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=5fbbe1ac-8eb7-4636-90bf-efb3c15c32dc
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=dd039ec6-9a3e-4d75-92c6-431079456202&title=MinekonomrozvitkuPredstaviloNovuRaduZProsuvanniaEksportu%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=dd039ec6-9a3e-4d75-92c6-431079456202&title=MinekonomrozvitkuPredstaviloNovuRaduZProsuvanniaEksportu%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=dd039ec6-9a3e-4d75-92c6-431079456202&title=MinekonomrozvitkuPredstaviloNovuRaduZProsuvanniaEksportu%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=dd039ec6-9a3e-4d75-92c6-431079456202&title=MinekonomrozvitkuPredstaviloNovuRaduZProsuvanniaEksportu%20
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Пройшов бізнес-форум Україна-Казахстан 

У рамках візиту Петра Порошенка 
до Республіки Казахстан 9 жовтня 
відбувся бізнес-форум Україна-
Казахстан. У форумі взяли участь 
близько 300 представників бізнесу, 
понад 50 з них із України.  

У ході форуму українська та 
казахська сторони обговорили основні 
проблемні питання сфери зовнішньої 
торгівлі у галузях авіабудування, 
машинобудування, гірничодобувної 
промисловості тощо. Окрема увага 
була приділена налагодженню 
співпраці у сфері сільського 
господарства, харчової промисловості 
та роздрібної торгівлі загалом.  

У рамках домовленостей буде 
створено велику транзитну мережу зі 
спеціальними тарифами, яка стане 
ключовим елементом «Шовкового 
шляху». Крім того, Президент 
Казахстану Нурсултан Назарбаєв 
закликав українських фахівців брати 
участь у реалізації казахських 
інфраструктурних проектів, проектів у 
галузі металургії, хімічної та харчової 
промисловості. Президенти обох країн 
також обговорили можливість участі 
українських підприємців у виставці 
«Експо-2017». 

За підсумками зустрічі на вищому 
рівні було підписано План дій Україна 
– Казахстан на 2015-2017 роки 
(«Дорожня карта – 5»), в якому 
визначені ключові вектори 
двосторонньої співпраці на найближчу 
перспективу. 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-
UA&id=bf1bfabc-c80e-4e7d-b2f0-
8028f0fae5d3&title=Ponad50-
UkrainskikhKompaniiVzialiUchastUBiznesforumiUkr
ainakazakhstan  
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http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bf1bfabc-c80e-4e7d-b2f0-8028f0fae5d3&title=Ponad50-UkrainskikhKompaniiVzialiUchastUBiznesforumiUkrainakazakhstan%20
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http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bf1bfabc-c80e-4e7d-b2f0-8028f0fae5d3&title=Ponad50-UkrainskikhKompaniiVzialiUchastUBiznesforumiUkrainakazakhstan%20
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Розпочав роботу онлайн-магазин стандартів та нормативних документів 

Відбувся запуск онлайн-магазину 
стандартів і нормативних 
документів під управлінням 
Українського науково-дослідного і 
навчального центру проблем 
стандартизації, сертифікації та 
якості ДП «УкрНДНЦ». Відтепер 
будь-який стандарт можна буде 
замовити, оплатити і завантажити 
онлайн. 

Процедура замовлення 
документів на сайті досить проста. 
Треба знайти необхідний документ 
у пошуку, оплатити його вартість 
карткою на сайті та скачати 
захищений PDF-файл. Онлайн-
оплата здійснюється за допомогою 
сервісу Liqpay. 

Через сайт можна також 
замовити документи, які ще не були 
оцифровані - їх відсканують. Всі 
документи на сайті захищаються 
унікальною ліцензією. 
Несанкціоноване тиражування або 
передача документів третім особам 
категорично заборонені. 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-
UA&id=fca51006-2898-4fe5-9db6-
3611326173bf&title=RozpochavRobotuOnlainm
agazinStandartivTaNormativnikhDokumentiv  
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Джерела рисунків: 

1
 http://www.ukrinform.ru/rubric-lastnews/1860266-ukrainskie_kompanii_poluchili_pravo_na_besposhlinniy_eksport_v_ssha_1761099.html#  

2
 http://image.tsn.ua/media/images4/original/Mar2015/384687338.jpg   

3
 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/12065520_562551257232636_5959174778491949364_n.jpg?oh=0362b4ee7277a3ad760e3aefce19edd8&oe=56D29FFD 

4
 http://shop.ukrndnc.org.ua/ 

http://shop.ukrndnc.org.ua/
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fca51006-2898-4fe5-9db6-3611326173bf&title=RozpochavRobotuOnlainmagazinStandartivTaNormativnikhDokumentiv%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fca51006-2898-4fe5-9db6-3611326173bf&title=RozpochavRobotuOnlainmagazinStandartivTaNormativnikhDokumentiv%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fca51006-2898-4fe5-9db6-3611326173bf&title=RozpochavRobotuOnlainmagazinStandartivTaNormativnikhDokumentiv%20
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fca51006-2898-4fe5-9db6-3611326173bf&title=RozpochavRobotuOnlainmagazinStandartivTaNormativnikhDokumentiv%20
http://www.ukrinform.ru/rubric-lastnews/1860266-ukrainskie_kompanii_poluchili_pravo_na_besposhlinniy_eksport_v_ssha_1761099.html%23
http://image.tsn.ua/media/images4/original/Mar2015/384687338.jpg
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/12065520_562551257232636_5959174778491949364_n.jpg?oh=0362b4ee7277a3ad760e3aefce19edd8&oe=56D29FFD
http://shop.ukrndnc.org.ua/
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Проекти нормативно-правових актів, що 

проходять громадське обговорення

Регламентація вимог до державного контролю на кордоні вантажів з об’єктами 
санітарних заходів, що ввозяться в  Україну  

Проект постанови "Про затвердження Порядку проведення державного контролю на кордоні 
вантажів з об’єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України” 

Короткий зміст: Проект постанови має на меті приведення 
законодавства України у сфері безпечності та окремих показників 
якості харчових продуктів до норм та принципів права ЄС. Зокрема, 
проект постанови встановлює:  

 вимоги до документів, що мають супроводжувати вантаж з 
об’єктами санітарних заходів, що ввозяться в  Україну;  

 види контролю, що може застосовувати компетентний орган до 
вантажів, відповідно до ризику, що становить вантаж;  

 вимоги до транзиту вантажів;  

 правила поводження з вантажами, що не відповідають 
законодавчим вимогам України щодо імпорту; 

 критерії до затвердження прикордонних інспекційних постів та 
призначених пунктів пропуску через державний кордон.  

Загалом, проектом постанови впроваджується ризико-
орієнтований підхід до контролю вантажів з об’єктами санітарних 
заходів, що перевозяться на територію України. 

Прийняття постанови сприятиме узгодженню порядку проведення 
державного контролю у зазначеній сфері з європейськими 
стандартами контролю. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 
України 

Дата оприлюднення: 
09.10.2015 

Джерело: 
http://vet.gov.ua/node/4259  

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до ЗУ “Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” 

Проект постанови “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 
проведення державного контролю харчових продуктів” " 

Короткий зміст: Метою  проекту постанови є приведення 
постанов КМУ від 5 жовтня 2011 року № 1030 та № 1031 у 
відповідність до Закону “Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів”. 

Змінами серед іншого встановлюється, що вантажі з об’єктами 
санітарних заходів, що імпортуються, супроводжуються: 

 для харчових продуктів - міжнародним сертифікатом (оригінал 
документа) або іншим документом, виданим компетентним 
органом країни походження; 

 для інших об’єктів санітарних заходів - документацією згідно із 
вимогами законодавства про безпечність та окремі показники 
якості харчових продуктів. 

Прийняття постанови сприятиме реалізації положень чинного 
законодавства та гармонізації законодавства України з нормами ЄС. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 
України 

Дата оприлюднення: 
09.10.2015 

Джерело: 
http://vet.gov.ua/node/4260    

 

http://vet.gov.ua/node/4259
http://vet.gov.ua/node/4260
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Щодо безпечності харчових продуктів 

Проект постанови “Про затвердження Порядку збору, звітності, аналізу та розповсюдження, 
зокрема через Інтернет, інформації про результати здійснення державного контролю та нагляду за 
безпечністю харчових продуктів і кормів” 

Короткий зміст: Проект постанови регламентує проведення 
відповідальними органами влади збору, аналізу та 
розповсюдження, зокрема через Інтернет, інформації про 
результати здійснення державного контролю та нагляду за 
безпечністю харчових продуктів і кормів. 

Зокрема встановлюється, що оприлюдненню підлягає така 
інформація: 

 довгостроковий план державного контролю та результати 
(аналіз) його виконання; 

 статистичні дані здійснення державного контролю та нагляду за 
безпечністю харчових продуктів і кормів, у тому числі плани 
державного моніторингу об’єктів санітарних заходів та кормів; 

 порядок визначення періодичності проведення державного 
контролю за безпечністю харчових продуктів та кормів; 

 затверджені у встановленому порядку форми актів державного 
контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів і кормів; 

 вимоги до операторів ринку з виробництва харчових продуктів, 
кормів, вирощування та утримання тварин. 

Прийняття постанови сприятиме проведенню інституційної 
реформи у сфері здійснення санітарних та фітосанітарних заходів із 
дотриманням принципів відкритості та доступності до інформації. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 
України 

Дата оприлюднення: 12.10.2015 

Джерело: 
http://vet.gov.ua/node/4673   

    

 

Регулювання у сфері метрології  

Проект постанови "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається 
періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими 
засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в 
упаковках Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" 

Короткий зміст: Проектом постанови визначаються: 

 критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної 
діяльності та визначатиметься періодичність здійснення 
перевірок; 

 періодичність здійснення Держпродспоживслужбою заходів 
метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами 
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та 
кількістю фасованого товару в упаковках. 

Прийняття проекту постанови допоможе отримувати достовірні 
результати вимірювань, які використовуються під час контролю 
торговельно-комерційних операцій, якості та безпеки продуктів 
харчування тощо. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 
України 

Дата оприлюднення: 05.10.2015 

Джерело:   
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail
?lang=uk-UA&id=e873134e-011a-4e72-
b029-
acb1df053249&title=ProektPostanoviKabi
netuMinistrivUkraini-   

http://vet.gov.ua/node/4673
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d-1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-%20%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e873134e-011a-4e72-b029-acb1df053249&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e873134e-011a-4e72-b029-acb1df053249&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e873134e-011a-4e72-b029-acb1df053249&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e873134e-011a-4e72-b029-acb1df053249&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e873134e-011a-4e72-b029-acb1df053249&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-%20%20
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Закріплення можливості декларування країни походження шляхом зазначення 
відомостей про походження товару у митній декларації  

Проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення та 
вдосконалення процедур митного оформлення товарів” 

Короткий зміст: Законопроектом передбачається внесення 
кількох змін до Митного кодексу України, зокрема:  

 Закріплення можливості декларування країни походження 
шляхом зазначення відомостей про походження товару у митній 
декларації, в тому числі із застосуванням інформаційних 
технологій, з правом органу доходів і зборів для перевірки країни 
походження такого товару вимагати та отримувати документи 
про походження товару у передбачених законом випадках.  

Діюча редакція Митного кодексу України передбачає, що країна 
походження товару заявляється (декларується) органу доходів i 
зборів шляхом подання оригіналів документів про походження 
товару. 

 Закріплення функцій з контролю за наявністю документів, що 
засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам 
технічних регламентів та національних стандартів, виключно за 
уповноваженими органами, що здійснюють державну 
реєстрацію таких товарів. 

З одного боку, впровадження цього регуляторного акту, як 
очікується, призведе до зменшення витрат при здійсненні 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності процедур митного 
контролю.  

З іншого боку, потрібно мати на увазі, що подання відповідного 
документу про походження обов’язкове та необхідне у разі 
ввезення товару в рамках різноманітних преференційних режимів, 
зокрема в рамках дії угод про вільну торгівлю.  

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі 

Дата оприлюднення: 
02.10.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Det
ail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-
4654-9773-
ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkra
iniproVnesenniaZminDoMitnogoKodeks
uUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskon
alenniaProtsedurMitnogoOformlenniaT
ovariv 

 

Приведення Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки у відповідність до 
законодавства ЄС  

Проект постанови "Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки" 

Короткий зміст: Чинний Технічний регламент щодо вимог до 
засобів вимірювальної техніки було розроблено на основі 
положень Директиви 2004/22/ЄС щодо вимірювальних приладів. У 
2014 році Європейською Комісією було прийнято Директиву 
2014/32/ЄС, яка з 20.04.2016 скасовує Директиву 2004/22/ЄС. 
Проект постанови підготовлено з метою затвердження нової 
редакції Технічного регламенту, положення якого гармонізовані з 
Директивою 2014/32/ЄС. 

Прийняття проекту постанови сприятиме приведенню 
Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки у 
відповідність до законодавства ЄС. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 
України 

Дата оприлюднення: 01.10.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?
lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-
a29d-
1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabin
etuMinistrivUkraini-
proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglament
uZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-    

 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fa4acec6-d48a-4654-9773-ecc92a4c36d0&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoMitnogoKodeksuUkrainiSchodoSproschenniaTaVdoskonalenniaProtsedurMitnogoOformlenniaTovariv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d-1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-%20%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d-1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-%20%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d-1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-%20%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d-1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-%20%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d-1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-%20%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d-1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-%20%20%20
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=778e60c7-37d3-4888-a29d-1d5c08621f7b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkraini-proZatverdzhenniaTekhnichnogoReglamentuZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-%20%20%20
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Нормативно-правові акти, що набули чинності 
 

Скасування ліцензування експорту деяких видів металів  

Постанова Кабінету Міністрів України № 773 “Про внесення змін у додаток 5 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 1” 

Короткий зміст: Постановою скасовується у 2015 році 
ліцензування експорту 10 товарних позицій чорних і кольорових 
металів та їх сплавів.  

Ліцензування експорту таких товарів було запроваджено з 
метою запобігання ухиленню від сплати вивізного мита, яке 
здійснювалось шляхом експорту “псевдо виробів”. Водночас 
процедури ліцензування ускладнювали та уповільнювали експорт 
та створювали умови для виникнення корупції.  

Скасування ліцензування експорту деяких металів та їх сплавів 
спрямоване на усунення надмірного державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності та полегшення ведення бізнесу. 
Разом з цим запобіганню ухиленню від сплати вивізного мита 
може сприяти діяльність торгово-промислових палат, що видають 
сертифікат походження таких товарів, та митних органів під час 
перевірки законності операцій. 

Таким чином, прийняття проекту постанови сприятиме 
спрощенню та прискоренню експорту окремих видів чорних і 
кольорових металів та їх сплавів. 

 

Дата прийняття: 30.09.2015 

Дата набрання чинності: 
07.10.2015 

Джерело: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7
73-2015-%D0%BF  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/773-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/773-2015-%D0%BF
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 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 2012р. – грудень 2015р. 

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: Ухо Єлизавета 

e-mail: ukho@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 

Сектор нотифікацій та обробки запитів 
Департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ 
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.  

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій не бере на себе відповідальності за 
будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-
якої інформації цієї публікації 


