
 

1 
 

 

 

 

Огляд новин зовнішньої торгівлі 

 

Випуск № 11,  

жовтень 2015 року 

Період моніторингу: 

16 – 31 жовтня 2015 року 

 

 
 

 

 

Зміст: 
Новини ........................................................................................................................................................ 2 

Відбувся Українсько-німецький економічний форум ..................................................................................................... 2 

В Україну завітала Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер .................................................................................................. 2 

Україна та Латвія підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у аграрній сфері .................... 3 

Україна та Італія підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в галузі сільського 

господарства ....................................................................................................................................................................... 3 

Відбувся міжнародний форум Green Mind ...................................................................................................................... 4 

Україна подала до СОТ запит проти Росії ......................................................................................................................... 4 

Проекти нормативно-правових актів, що проходять громадське обговорення ....................................... 5 

Затвердження Порядку погодження ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин ........................................... 5 

Затвердження правил виробництва органічної продукції рослинного походження .................................................. 5 

Спрощення ліцензування деяких видів господарської діяльності ................................................................................ 6 

Приведення деяких постанов у відповідність до чинного законодавства .................................................................... 6 

Проекти нормативних актів, що розглядаються Верховною Радою .......................................................... 7 

Ратифікація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі ............................................................................................. 7 

Оподаткування імпорту упаковки ..................................................................................................................................... 7 

Внесення змін до Податкового Кодексу .......................................................................................................................... 8 

Cпрощення критеріїв відшкодування податку на додану вартість ................................................................................ 8 

Нормативно-правові акти, що набули чинності ......................................................................................... 9 

Регулювання ввезення активних фармацевтичних інгредієнтів  та продукції “in bulk” ............................................... 9 

Продовження дії сертифікатів про походження лісо- та пиломатеріалів  до моменту прийняття нового порядку 

їх видачі ............................................................................................................................................................................... 9 

Дозвіл на ввезення деяких лікарських засобів ................................................................................................................ 9 

Внесення змін до порядкув експертизи та перевірки матеріалів на лікарські засоби .............................................. 10 



 

2 
 

Новини 
 

Відбувся Українсько-німецький економічний форум 

23 жовтня в Берліні пройшов Українсько-німецький 
економічний форум, який став найбільшою діловою 
зустріччю між німецьким бізнесом та представниками уряду 
України. У заході взяли участь понад 600 німецьких компаній, 
серед яких були присутні як досвідчені партнери України, так 
і ті, хто тільки починає цікавитись співпрацею з Україною. 
Форум відкрили Федеральний канцлер Німеччини Ангела 
Меркель та Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. 

Під час заходу сторони підписали Угоду про заснування 
Німецько-Української промислово-торговельної палати, що 
сприятиме посиленню двосторонніх торговельних відносин. 
Як зазначив Міністр економічного розвитку і торгівлі України 
Айварас Абромавичус, сам факт створення палати дає 
позитивний сигнал німецьким компаніям про нові 
можливості для бізнесу, інвестування та співпраці з Україною. 

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

UA&id=46d28d6f-fb76-462f-a05b-
d8cdcac88390&title=AivarasAbromavichusPidpisavUgoduProStvorenniaNimets
koukrainskoiPromislovotorgovelnoiPalatiVUkraini 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248581701&cat
_id=244276429   
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В Україну завітала Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер 

 

         2 

Президент України Петро Порошенко і Міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус провели 
переговори з Міністром торгівлі США Пенні Пріцкер. В 
перемовинах брали участь представники великого 
американського бізнесу, директори таких компаній як 
Westinghouse, Cargill, NCH Capital Inc., Citibank, Honeywell та 
DuPont. 

Під час зустрічей сторони обговорили довготривалі 
відносини між країнами та перспективи торговельної та 
інвестиційної співпраці. Пані Міністр наголосила на підтримці 
Сполученими Штатами процесу реформ в Україні та повідомила 
про рішення Уряду США виділити третій транш кредитних 
гарантій на суму, яка перевищує 1 мільярд доларів.  

Джерело: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248581586     

http://www.president.gov.ua/news/ssha-prodovzhat-pidtrimku-reform-v-
ukrayini-pidsumki-zustric-36213      

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=46d28d6f-fb76-462f-a05b-d8cdcac88390&title=AivarasAbromavichusPidpisavUgoduProStvorenniaNimetskoukrainskoiPromislovotorgovelnoiPalatiVUkraini
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=46d28d6f-fb76-462f-a05b-d8cdcac88390&title=AivarasAbromavichusPidpisavUgoduProStvorenniaNimetskoukrainskoiPromislovotorgovelnoiPalatiVUkraini
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=46d28d6f-fb76-462f-a05b-d8cdcac88390&title=AivarasAbromavichusPidpisavUgoduProStvorenniaNimetskoukrainskoiPromislovotorgovelnoiPalatiVUkraini
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=46d28d6f-fb76-462f-a05b-d8cdcac88390&title=AivarasAbromavichusPidpisavUgoduProStvorenniaNimetskoukrainskoiPromislovotorgovelnoiPalatiVUkraini
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248581701&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248581701&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248581586
http://www.president.gov.ua/news/ssha-prodovzhat-pidtrimku-reform-v-ukrayini-pidsumki-zustric-36213
http://www.president.gov.ua/news/ssha-prodovzhat-pidtrimku-reform-v-ukrayini-pidsumki-zustric-36213
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Україна та Латвія підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у 
аграрній сфері 

27 жовтня відбулись українсько-латвійські переговори у 
розширеному складі в присутності президентів країн. За 
результатами зустрічі Міністр аграрної політики та продовольства 
України Олексій Павленко та Міністр землеробства Латвійської 
Республіки Яніс Дуклавс підписали Меморандум про 
взаєморозуміння та співробітництво у аграрній сфері. 

Документом визначаються напрями розвитку торгівлі 
сільськогосподарськими та продовольчими товарами. Відповідно 
до Меморандуму передбачається обмін досвідом у сферах 
харчової промисловості, рослинництва, племінної справи у 
тваринництві, охорони прав на сорти рослин, рибного 
господарства, ветеринарного та фітосанітарного контролю тощо. 

Сторони також визначили перспективні сфери для 
співробітництва: 

 сприяння встановленню прямих зв’язків між 
сільськогосподарськими та харчовими підприємствами; 

 надання консультаційних послуг; 

 співпраця наукових установ аграрного профілю; 

 проведення спільних дослідженнь в галузі сільського 
господарства, обмін науковими даними, документами та 
публікаціями;  

 організація форумів, виставок, конференцій, семінарів, 
навчальних візитів та тренінгів з питань, що відносяться до 
аграрної сфери. 

Джерело: http://www.president.gov.ua/news/za-rezultatami-zustrichi-

prezidentiv-ukrayina-ta-latviya-pid-36219  
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Україна та Італія підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в 

галузі сільського господарства 

    4 

27 жовтня у Києві відбулось VIII засідання Українсько-
Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового 
співробітництва. У підсумку перемовин Міністерство аграрної 
політики та продовольства України уклало Меморандум про 
співробітництво в галузі сільського господарства з Міністерством 
з питань політики у сферах сільського господарства, 
продовольства та лісового господарства Італійської Республіки. 
Згідно з положеннями документу, сторони домовилися 
розвивати співробітництво за низкою напрямків шляхом обміну 
зразками продукції, обміну стажистами і делегаціями фахівців, 
щодо спільних програм сільськогосподарських досліджень, а 
також спільної підготовки планів щодо профільних заходів. 

Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій 
Павленко наголосив, що для України важливо перейняти  
італійський досвід щодо запровадження в національне 
законодавство норм та стандартів ЄС у сфері сільського 
господарства. 

 Джерело:  http://vet.gov.ua/node/4138  

http://www.president.gov.ua/news/za-rezultatami-zustrichi-prezidentiv-ukrayina-ta-latviya-pid-36219
http://www.president.gov.ua/news/za-rezultatami-zustrichi-prezidentiv-ukrayina-ta-latviya-pid-36219
http://vet.gov.ua/node/4138
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Відбувся міжнародний форум Green Mind 

27-28 жовтня у Києві проходив міжнародний форум Green Mind. 
Захід зібрав понад 700 національних та міжнародних експертів, 
представників органів державної влади, інвестиційних компаній, 
компаній-товаровиробників, експортерів та дистриб'юторів, бізнес-
асоціацій з України та з ще 26 країн світу. До роботи форуму також 
долучилися представники офіційного представництва ЄС. 

Цьогорічний Green Mind був присвячений модернізації економіки 
України, досягненню європейських стандартів якості товарів та 
послуг, посиленню конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника на європейських та азійських ринках.  

Форум  виступив платформою для розвитку партнерських відносин 

серед представників ділових кіл, органів влади, науки і громадськості 

в їх єдиному прагненні до сталого розвитку. 

Джерело: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/4284-27-

zhovtnia-2015-roku-rozpochav-svoiu-robotu-mizhnarodnyi-forum-green-mind-2015  
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Україна подала до СОТ запит проти Росії 
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21 жовтня Україна подала до СОТ запит на проведення 
консультацій із Російською Федерацією щодо обмеження 
імпорту товарів для залізниці (вагонів та рухомого складу, 
стрілочних переводів, інших комплектуючих) походженням з 
України.   

Росія без достатніх обґрунтувань почала застосування 
заборони стосовно імпорту товарів для залізниці з березня 2014 
року. Серед запроваджуваних Російською Федерацією заходів 
відбувається призупинення дії виданих раніше сертифікатів 
відповідності, відмова у визнанні сертифікатів, отриманих 
належним чином у сертифікованих лабораторіях Республік 
Білорусь та Казахстан, а також обмеження видачі 
компетентними органами Російської Федерації нових 
сертифікатів українським виробникам. 

Україна очікує від Росії врегулювання цього питання на стадії 
консультацій, які мають відбутися протягом 30 днів з моменту 
подачі запиту. 

Джерело: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d9b820fb-

b942-42d9-8d46-01763da651cb&title=UkrainaPodalaDoSotZapitProtiRf-
NataliiaMikolska    

 

 

                                                           
Джерела рисунків: 

1
 http://image.tsn.ua/media/images4/original/Oct2015/385024120.jpg   

2
 http://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/01/91/90/6e142340c9fa6b3536abd8b8eee2d307_1445869236_wysiwyg.jpeg    

3
 http://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/01/92/35/20214f3b3ec2bf34a3d18cf7dcbf5bc0_1445949575_large.png   

4
 http://minagro.gov.ua/system/files/imagecache/slideFront/11220483_1696954837207027_8989894445319871745_n.jpg   

5
 http://www.auc.org.ua/sites/default/files/imagecache/highslide_full/images/logo_greenmind.png   

6
 http://www.ictsd.org/sites/default/files/styles/landscape_700_desktop/public/news/Road%20trains.jpg?itok=AvePD0v9    

http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/4284-27-zhovtnia-2015-roku-rozpochav-svoiu-robotu-mizhnarodnyi-forum-green-mind-2015
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/4284-27-zhovtnia-2015-roku-rozpochav-svoiu-robotu-mizhnarodnyi-forum-green-mind-2015
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d9b820fb-b942-42d9-8d46-01763da651cb&title=UkrainaPodalaDoSotZapitProtiRf-NataliiaMikolska
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d9b820fb-b942-42d9-8d46-01763da651cb&title=UkrainaPodalaDoSotZapitProtiRf-NataliiaMikolska
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d9b820fb-b942-42d9-8d46-01763da651cb&title=UkrainaPodalaDoSotZapitProtiRf-NataliiaMikolska
http://image.tsn.ua/media/images4/original/Oct2015/385024120.jpg
http://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/01/91/90/6e142340c9fa6b3536abd8b8eee2d307_1445869236_wysiwyg.jpeg
http://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/01/92/35/20214f3b3ec2bf34a3d18cf7dcbf5bc0_1445949575_large.png
http://minagro.gov.ua/system/files/imagecache/slideFront/11220483_1696954837207027_8989894445319871745_n.jpg
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/imagecache/highslide_full/images/logo_greenmind.png
http://www.ictsd.org/sites/default/files/styles/landscape_700_desktop/public/news/Road%20trains.jpg?itok=AvePD0v9
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Проекти нормативно-правових актів, що 

проходять громадське обговорення

 

Затвердження Порядку погодження ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин 

Проект наказу “Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних 
речовин та товарів, що їх містять” 

Короткий зміст: Проектом наказу затверджується Порядок 
погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та 
товарів, що їх містять. Пропонується встановити, що погодження 
здійснюється в порядку міжвідомчого обміну інформацією між 
Мінекономрозвитку і Мінприроди. Погодження видається суб’єкту 
господарювання на підставі встановленої Мінприроди частки 
розрахункового обсягу споживання озоноруйнівних речовин на 
відповідний календарний рік. 

Прийняття проекту наказу сприятиме реалізації державної політики 
у сфері охорони озонового шару на виконання міжнародних 
зобов’язань України, взятих після ратифікації Монреальського 
протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство екології 
та природних ресурсів 

Дата оприлюднення: 
29.10.2015 

Джерело: 
http://www.menr.gov.ua/docs/normb
aza/regulatory/proekty%20rehuliatorn
ykh%20aktiv/proekt_zakonu_29.10.20
15_1.rar   

  

Затвердження правил виробництва органічної продукції рослинного походження 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва 
непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів” 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджуються Детальні 
правила виробництва непереробленої органічної продукції 
(сировини) рослинного походження, у тому числі грибів. Правилами 
встановлюються вимоги щодо вирощування органічної продукції, 
сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення сільськогосподарських культур, 
відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин тощо. 

Затвердження зазначених правил дасть змогу врегулювати 
агротехнологічні, правові та економічні основи вирощування 
непереробленої органічної продукції рослинного походження. Також 
прийняття постанови сприятиме виробництву якісної органічної 
продукції та інтеграції українського аграрного виробництва до 
світових ринків. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
аграрної політики та 
продовольства 

Дата оприлюднення: 
22.10.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/en/node/18804   
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http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zakonu_29.10.2015_1.rar
http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zakonu_29.10.2015_1.rar
http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zakonu_29.10.2015_1.rar
http://www.menr.gov.ua/docs/normbaza/regulatory/proekty%20rehuliatornykh%20aktiv/proekt_zakonu_29.10.2015_1.rar
http://minagro.gov.ua/en/node/18804
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Спрощення ліцензування деяких видів господарської діяльності 

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів" 

Короткий зміст: Проект Закону регулює державну політику щодо 
виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом, 
біоетанолом, спиртовмісною продукцією, алкогольними напоями та 
тютюновими виробами. Зокрема, проект акту передбачає спрощення 
видачі ліцензій та контролю у цій сфері, застосування заходів впливу і 
санкцій, а також запровадження можливості отримати ліцензію та інші 
дозвільні документи в електронному вигляді. 

Прийняття законопроекту сприятиме зменшенню адміністративного 
тиску на суб’єктів господарювання у зазначеній сфері та адаптації 
українського законодавства до норм та правил ЄС. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Державна 
фіскальна служба 

Дата оприлюднення: 
29.10.2015 

Джерело:   
http://sfs.gov.ua/diyalnist-
/regulyatorna-politika-/regulyatorna-
politika/2015-rik/64646.html  

  

Приведення деяких постанов у відповідність до чинного законодавства 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України” 

Короткий зміст: Проект постанови розроблено з метою приведення 
нормативно-правових актів у відповідність до Закону України від 19 
грудня 1995 року № 481 “Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів”. Зокрема, серед інших, визнається такою, що 
втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 
1996 року № 493 „Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право 
імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими виробами”. 

Прийняття проекту постанови сприятиме впорядкуванню питання 
ліцензування господарської діяльності у сфері імпорту та експорту 
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Державна фіскальна 
служба 

Дата оприлюднення: 
20.10.2015 

Джерело:  
http://sfs.gov.ua/diyalnist-
/regulyatorna-politika-/regulyatorna-
politika/2015-rik/64461.html  

 
Проект постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. 

№ 705" 

Короткий зміст: 15 липня 2015 року було прийнято Закон України 
№ 617-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про карантин 
рослин" щодо зменшення адміністративного навантаження". Проект 
постанови розроблено з метою приведення постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 травня 2007 року № 705 у відповідність до 
нової редакції Закону України "Про карантин рослин" та приведення 
переліків об’єктів регулювання у відповідність до Закону України від 
09 вересня 2013 року № 584-VII "Про митний тариф України". 

Прийняття проекту акту забезпечить виконання вимог Закону 
України від 15 липня 2015 року № 617-VIII та Закону України від 09 
вересня 2013 року № 584-VII. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство аграрної 
політики та продовольства  

Дата оприлюднення: 
23.10.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/en/node/18834    

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/64646.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/64646.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/64646.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/64461.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/64461.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/64461.html
http://minagro.gov.ua/en/node/18834
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Проекти нормативних актів, що розглядаються 

Верховною Радою 

Ратифікація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі  

Проект Закону № 0069 “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди 
про заснування Світової організації торгівлі” 

Короткий зміст: Проект Закону розроблено з метою ратифікації 
Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі.  

У 2014 членами СОТ було затверджено та відкрито для ратифікації 
Протокол, який передбачає включення Угоди про спрощення 
процедур торгівлі до Угоди про заснування Світової організації 
торгівлі. Протокол набуде чинності після виконання 
внутрішньодержавних ратифікаційних процедур двома третинами 
членів СОТ. 

Положення Угоди про спрощення процедур торгівлі спрямовані на 
зменшення фінансових витрат, пов’язаних із митними процедурами, і 
скорочення часу здійснення таких процедур, покращення прозорості, 
зниження рівня корупції та запровадження передових технологій. 

Прийняття законопроекту наблизить Україну до приєднання до 
Угоди, реалізація положень якої сприятиме: 

 уніфікації та скороченню кількості торгових процедур;  

 зменшенню витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

 поліпшенню доступу експортерів та імпортерів до інформації; 

 зниженню рівня корупції у відповідних державних установах. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
20.10.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=56855  

 

Оподаткування імпорту упаковки 

Проект Закону № 3199-1 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо включення 
податку за виробництво й імпорт упаковки та товарів в упаковці до екологічного податку)” 

Короткий зміст: Проектом закону вносяться зміни до Податкового 
кодексу України. Зокрема, пропонується включити податок за 
виробництво й імпорт упаковки та товарів в упаковці в екологічний 
податок. 

Об’єктом оподаткування є: 

 упаковка, яка виробляється на митній території України для цілей 
обігу на території України; 

 упаковка (окремо або разом з товарами), яка імпортується на 
територію України. 

Вказаною метою законопроекту є покращення екологічної ситуації 
та підвищення інвестиційної привабливості України. 

Прийняття законопроекту сприятиме гармонізації положень 
Податкового Кодексу України з окремими нормами європейського 
законодавства у сфері  поводження з відходами. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
21.10.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=56866  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56855
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56855
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56866
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Внесення змін до Податкового Кодексу 

Проект Закону № 3357 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової 
лібералізації” 

Короткий зміст: Проектом закону вносяться зміни до Податкового 
Кодексу України. Вказаною метою законопроекту є лібералізація 
податкової системи України. Законопроектом, серед іншого, 
пропонуються такі зміни, що вплинуть на суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності: 

 зниження ставки ПДВ до 15% (чинна 20%); 

 підвищення для експортерів ставки ПДВ з 0% до 15% для 
оподаткування операцій з продажу (постачання) 
сільськогосподарської продукції рослинництва, що зазначена у 
товарних групах 6 - 24 згідно з УКТ ЗЕД, та послуг, які отримані в 
результаті здійснення діяльності, зазначеної  у групах 01.1, 01.2, 
01.3, 01.5, 01.6 КВЕД (ДК 009:2010); 

 підвищення ставок акцизного податку; 

 звільнення від сплати акцизного податку імпорту речовин, що 
використовуються як компоненти моторних палив для 
виробництва в хімічній промисловості (коди 2707 20 90 00, 2707 30 
90 00, 2707 50 90 00, 2909 19 90 10,  2909 19 90 90 згідно з УКТ ЗЕД); 

 запровадження системи електронного адміністрування реалізації 
пального; 

 індексація ставок екологічного податку на індекс споживчих цін; 

 запровадження мораторію на 3 роки щодо змін базових елементів 
податків та зборів. 
Прийняття законопроекту матиме неоднозначний вплив на різних  

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. В той час, як усі платники 
ПДВ отримають вигоду від зменшення ставки оподаткування, 
експортери у сфері рослинництва втратять встановлені раніше пільги. 
Законопроект сприятиме підвищенню стабільності податкового 
законодавства. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
26.10.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=56874  

 

 

Cпрощення критеріїв відшкодування податку на додану вартість 

Проект Закону № 3375 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення 
відшкодування податку на додану вартість)” 

Короткий зміст: Проектом закону пропонується внести зміни до 
Податкового Кодексу України. Законопроектом передбачається 
спрощення критеріїв, яким мають відповідати платники ПДВ, для 
отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування 
податку. Зокрема, пропонується: 

 скасувати норми щодо наявності активів, що у три рази 
перевищують суму ПДВ, заявленого до відшкодування; 

 скасувати норми щодо банківської гарантії; 

 знизити критерій щодо операцій за нульовою ставкою з 40 
відсотків до 30 відсотків; 

 зменшити вимоги до інвестицій у необоротні активи з 3 мільйонів 
гривень до 1 мільйона гривень. 

Прийняття проекту закону сприятиме залученню ширшого кола 

підприємств до автоматичного відшкодування ПДВ. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
30.10.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=56895  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56874
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56874
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56895
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56895
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Нормативно-правові акти, що набули чинності 
 

Регулювання ввезення активних фармацевтичних інгредієнтів та продукції “in 
bulk” 

Постанова Кабінету Міністрів України № 804 “Про внесення змін до Порядку здійснення 
державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну” 

Короткий зміст: Постановою регулюється ввезення активних 
фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій) та продукції “in bulk”. 
Встановлюється, що суб'єкти господарювання, які ввозять таку 
продукцію, мають самостійно здійснювати відбір зразків для 
проведення лабораторного аналізу та контролю їх якості до  
реєстраційного посвідчення. Також суб'єкти господарювання несуть 
відповідальність за якість зазначених лікарських засобів згідно із 
законодавством. Лабораторний аналіз має здійснюватися в 
лабораторіях, атестованих в установленому МОЗ порядку. 

Реалізація положень постанови забезпечить спрощення 
процедури ввезення готових лікарських засобів, активних 
фармацевтичних інгредієнтів та продукції “in bulk”. 

Дата прийняття: 07.10.2015 

Дата набрання чинності: 
23.10.2015 

Джерело: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sho
w/804-2015-%D0%BF  

 

 

 

Продовження дії сертифікатів про походження лісо- та пиломатеріалів  до моменту 
прийняття нового порядку їх видачі 

Постанова Кабінету Міністрів України № 826 “Деякі питання видачі сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів” 

Короткий зміст: Законом України від 09 квітня 2015 року № 325-VIII 
встановлюються нові правила підтвердження походження лісо- та 
пиломатеріалів, що необхідне при їх експорті. Зокрема, 
передбачається встановлення нового Порядку видачі сертифіката про 
походження лісоматеріалів та виготовлених них пиломатеріалів. 

Даною постановою визнаються чинними сертифікати про 
походження лісоматеріалів та пиломатеріалів, видані до прийняття 
нового Порядку видачі сертифіката. Таким чином, усувається 
проблема, що ускладнювала експорт зазначених товарів. 

Дата прийняття: 16.10.2015 

Дата набрання чинності: 
17.10.2015 

Джерело: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show
/826-2015-%D0%BF  

 

 

Дозвіл на ввезення деяких лікарських засобів 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 686 “Про ввезення незареєстрованих в Україні 
лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів)” 

Короткий зміст: Наказом дозволяється ввезення такого 
незареєстрованого в Україні лікарського засобу (медичного 
імунобіологічного препарату): канаміцину сульфат. 

Дата прийняття: 20.10.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn
_20151020_0686.html 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/804-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/804-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/826-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/826-2015-%D0%BF
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151020_0686.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151020_0686.html
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Внесення змін до порядку експертизи та перевірки матеріалів на лікарські засоби 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 460 “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 та затвердження Порядку перевірки матеріалів, доданих 
до заяви про державну реєстрацію окремих лікарських засобів, щодо їх обсягу” 

Короткий зміст: Метою наказу є вдосконалення законодавства, що 
регламентує дії суб'єктів господарювання, які займаються 
реєстрацією лікарських засобів та медичних імунобіологічних 
препаратів, а також дії державних органів, які здійснюють державну 
реєстрацію таких засобів. 

Положення наказу сприятимуть надходженню на ринок тільки 
безпечних та якісних лікарських засобів, а також гармонізації 
нормативно-правових актів України з Директивами та Регламентами 
Європейського Союзу та рекомендаціями Всесвітньої організації 
охорони здоров'я. 

Дата прийняття: 23.07.2015 

Дата набрання чинності: 
30.10.2015 

Джерело: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/sho
w/z1210-15   
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1210-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1210-15
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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 


