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Новини 
 

Відбувся візит в Україну Комісара ЄС з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом 

13 жовтня до України завітала Єврокомісар з 
питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом. У Києві Комісар 
зустрілась з Президентом України Петром 
Порошенко, Прем’єр Міністром Арсенієм Яценюком, 
Міністром економічного розвитку та торгівлі 
Айварасом Абромавичусом та Міністром 
закордонних справ Павлом Клімкіним. 

Обговорення стосувалось інтенсифікації торгівлі 
між Україною і ЄС та запровадження режиму вільної 
торгівлі з 1 січня 2016 року. Обидві сторони 
підтвердили, що Угода про поглиблену і всеосяжну 
зону вільної торгівлі між Україною та ЄС набирає 
чинності у заплановані строки та без змін тексту. 

Також сторони обговорили питання 
антидемпінгових мит, що застосовує ЄС щодо 
українських товарів. Зокрема, стальних канатів та 
безшовних труб. Водночас, європейці привернули 
увагу до української заборони експорту необробленої 
деревини, застосування якої було розпочато 1 
листопада 2015 року.  

Також Сесілія Мальмстрьом зустрілась з 
представниками Європейської Бізнес Асоціації, 
провідної організації міжнародного бізнесу в Україні, 
що об'єднує близько 900 українських та міжнародних 
компаній. Впродовж зустрічі сторони підкреслили 
важливість поглиблення діалогу та взаємодії між 
бізнес колами України та ЄС. У цьому контексті у 
лютому 2016 року у Брюсселі відбудеться бізнес-
форум високого рівня Україна - ЄС.  

Наступний раунд політичних консультацій з питань 
розвитку торгівлі між Україною та ЄС відбудеться у 
грудні 2015 року. 

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

UA&id=389896f5-5326-460d-bb55-
7e98cef57ec2&title=VrokomisarZPitanTorgivliSesiliiaMalmstromZustr
ilasiaIzKomandoiuMinekonomrozvitku   

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1397    
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1397
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Відбулась оціночна місія України в рамках глобальної стратегії безпеки здоров’я 
людей та тварин.  

    2 

2 - 6 листопада 2015 року проходила оціночна 
місія України відповідно до інструменту  оцінки 
спроможності країни  в  рамках  глобальної 
стратегії  безпеки здоров’я людей та тварин.  У 
заході брали участь експерти з різних країн світу, 
міжнародні організації, представники 
державних органів влади України та наукові 
установи.  

Глобальна стратегія безпеки здоров’я  - це 
узгоджений інструмент зовнішньої оцінки, 
розроблений шляхом співпраці міжнародних 
організацій. У межах місії фахівці оцінюють 
спроможність української системи охорони 
здоров’я проводити профілактичні заходи, 
імунізацію, підтримувати біобезпеку та 
біозахист. Також оцінюються національна 
лабораторна мережа, епідеміологічний нагляд в 
режимі реального часу, система звітності, 
розвиток кадрового потенціалу, заходи з 
реагування. 

Метою оціночної місії є аналіз статусу та 
успіхів країни у досягненні цілей у межах 
глобальної стратегії безпеки здоров’я. Зовнішня 
оцінка країн носить добровільний характер і 
проводиться в кожній країні принаймні двічі: 
спочатку з метою визначення базових показників 
і повторно з метою оцінки досягнутих успіхів. 
Нині в Україні триває перший етап. 

В рамках заходу експертна група оцінила 
роботу Держветфітослужби України. Було 
визначено, що звітність Держветфітослужби 
надається в повному обсязі, вчасно та відповідно 
до регламенту Всесвітньої організації охорони 
здоров’я тварин.  

У підсумковому звіті міжнародних експертів 
будуть відображені бальні результати та 
описовий аналіз реальних можливостей і 
проблем країни, які стануть дорожньою картою 
для вдосконалення системи.  

Джерело: http://vet.gov.ua/node/4700   

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id
=248606587&cat_id=244277212        

 
 
 

http://vet.gov.ua/node/4700
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248606587&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248606587&cat_id=244277212
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Український бізнес отримає доступ до ринку державних закупівель країн-учасниць 

Угоди СОТ про державні закурівлі  
Представники країн-учасниць Комітету з 

державних закупівель Світової організації торгівлі 
погодили приєднання України до "Угоди про 
державні закупівлі" (Agreement on Government 
Procurement, GPA).  

Для українських компаній приєднання до Угоди 
означає повний доступ до державних тендерів 44 
країн-учасниць Угоди, до яких належать країни ЄС, 
США, Канада, Китай, Японія та інші3. Це покращить 
експортні можливості України. 

Приєднання до GPA - це ще й знак якості держави 
для іноземних інвесторів. Це позитивний сигнал та 
доказ того, що Україна переймає найкращі практики 
та отримує схвалення від провідних країн світу.  

Для підтримки та навчання українських 
експортерів і державних службовців щодо Угоди GPA 
Мінекономрозвитку проводить низку заходів, під час 
яких знайомить бізнес із новими можливостями. 
Перші такі семінари відбулися 21-23 липня 2015 року. 
Наступний великий семінар планується на лютий 
2016 року. Крім того, Мінекономрозвитку планує 
запустити спеціальний веб-сайт, де автоматично 
будуть збиратися всі актуальні заявки державних 
закупівельників з-за кордону.  

Угода GPA ще має бути ратифікована Верховною 
Радою України. 

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

UA&id=de1dfeba-ac28-481d-ba73-
85f10f713744&title=UkrainskiiBiznesNaiblizhchimChasomOtrimaDost
upDoRinkuDerzhavnikhZakupivelKrainuchasnitsGpa    
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Джерела рисунків: 

1
 http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/1/P029541000602-390749.jpg   

   ЯнТомбінський, голова Представництва ЄС в Україні, та Сесілія Мальмстрьом   
2
 http://thumbs.dreamstime.com/t/caduceus-medical-symbol-usa-flag-background-i-healthcare-reform-united-states-america-illustration-35076020.jpg  

3
 Країни, що підписали Угоду СОТ про державні закупівлі: країни ЄС, Вірменія, Канада, Гонконг, Ісландія, Ізраїль, Японія, Республіка Корея, Ліхтенштейн, 

Чорногорія, Аруба, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Швейцарія, Китайський Тайбей, США. 
4

http://image.slidesharecdn.com/nielsschusterpresentationalbania-141008051012-conversion-gate01/95/presentation-niels-schuster-7th-regional-public-procurement-conference-vlora-

910-sept-2014-26-638.jpg?cb=1412753083  
  http://www.alienado.net/fotos/2010/09/Mundo-tecnologia.jpg  

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=de1dfeba-ac28-481d-ba73-85f10f713744&title=UkrainskiiBiznesNaiblizhchimChasomOtrimaDostupDoRinkuDerzhavnikhZakupivelKrainuchasnitsGpa
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=de1dfeba-ac28-481d-ba73-85f10f713744&title=UkrainskiiBiznesNaiblizhchimChasomOtrimaDostupDoRinkuDerzhavnikhZakupivelKrainuchasnitsGpa
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=de1dfeba-ac28-481d-ba73-85f10f713744&title=UkrainskiiBiznesNaiblizhchimChasomOtrimaDostupDoRinkuDerzhavnikhZakupivelKrainuchasnitsGpa
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=de1dfeba-ac28-481d-ba73-85f10f713744&title=UkrainskiiBiznesNaiblizhchimChasomOtrimaDostupDoRinkuDerzhavnikhZakupivelKrainuchasnitsGpa
http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/1/P029541000602-390749.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/t/caduceus-medical-symbol-usa-flag-background-i-healthcare-reform-united-states-america-illustration-35076020.jpg
http://image.slidesharecdn.com/nielsschusterpresentationalbania-141008051012-conversion-gate01/95/presentation-niels-schuster-7th-regional-public-procurement-conference-vlora-910-sept-2014-26-638.jpg?cb=1412753083
http://image.slidesharecdn.com/nielsschusterpresentationalbania-141008051012-conversion-gate01/95/presentation-niels-schuster-7th-regional-public-procurement-conference-vlora-910-sept-2014-26-638.jpg?cb=1412753083
http://www.alienado.net/fotos/2010/09/Mundo-tecnologia.jpg
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Проекти нормативно-правових актів, що 

проходять громадське обговорення

 
Встановлення нових норм щодо модулів оцінки відповідності 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які 
використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів 
оцінки відповідності” 

Короткий зміст: Проектом постанови пропонується затвердити 
опис модулів оцінки відповідності, які використовуються для 
розроблення процедур оцінки відповідності та правила використання 
таких модулів, які будуть застосовуватись у відповідних технічних 
регламентах. Також пропонується визнати такою, що втратила 
чинність постанову Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 № 1585 
“Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки 
відповідності”. 

Проект акту розроблено з метою гармонізації нормативно-
правових актів України з Рішенням Європейського Парламенту та 
Ради ЄС від 9 липня 2008 року № 768/2008/ЄС про загальні рамки 
реалізації продукції. 

Прийняття постанови дозволить впровадити в українське 
законодавство європейську модель оцінки відповідності та 
забезпечити уніфікований підхід до проведення оцінки відповідності 
продукції в Україні та ЄС. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку та 
торгівлі 

Дата оприлюднення: 
03.11.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/De
tail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-
4aae-94c3-
c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviK
abinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhen
niaModulivOtsinkiVidpovidnosti-
YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaP
rotsedurOtsinkiVidpovidnosti-
TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVi
dpovidnosti  

  

Зміна форми, опису та правил застосування знака відповідності технічним 
регламентам 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження форми, опису знака відповідності 
технічним регламентам, правил та умов його нанесення” 

Короткий зміст: 10 лютого 2016 року набирає чинності Закон 
України № 124-VIII “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”. 
У зв’язку з цим виникла необхідність затвердити нові форму та опис 
знака відповідності технічним регламентам, а також правила та мови 
його нанесення. 

Також проектом постанови передбачається визнати такою, що 
втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 29 
листопада 2001 р. № 1599 “Про затвердження опису та правил 
застосування національного знака відповідності”. 

Прийняття проекту постанови сприятиме реалізації положень 
Закону України № 124-VIII, який встановлює норми технічного 
регулювання відповідно до вимог СОТ і спрямований на 
впровадження стандартів ЄС як національних. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку та 
торгівлі 

Дата оприлюднення: 
03.11.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/De
tail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-
41fe-9375-
82c5245d26a6&title=ProektPostanoviK
abinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhe
nniaFormi-
OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnim
Reglamentam-
PravilTaUmovYogoNanesennia      

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3033f5db-472c-4aae-94c3-c3161f5fba9e&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaModulivOtsinkiVidpovidnosti-YakiVikoristovuiutsiaDliaRozroblenniaProtsedurOtsinkiVidpovidnosti-TaPravilVikoristanniaModulivOtsinkiVidpovidnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94c435de-b6ef-41fe-9375-82c5245d26a6&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaFormi-OpisuZnakaVidpovidnostiTekhnichnimReglamentam-PravilTaUmovYogoNanesennia
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Регулювання норм часу для повірки засобів вимірювальної техніки 

Проект наказу “Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо 
регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації” 

Короткий зміст: Чинний Збірник норм часу на повірку засобів 
вимірювальної техніки не відповідає вимогам Закону України від 5 
червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну 
діяльність". Проектом постанови пропонується встановити нові норми 
часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих 
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. Норми 
часу будуть використовуватися метрологічними центрами та 
повірочними лабораторіями при визначенні вартості повірки засобів 
вимірювальної техніки.  

Водночас пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ 
Мінекономрозвитку від 23 січня 2014 року № 62 "Про затвердження 
Збірника норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки". 

Прийняття проекту постанови дозволить привести законодавство у 
відповідність до норм Закону України № 1314-VII та встановити 
єдиний прозорий механізм ціноутворення повірки засобів 
вимірювальної техніки. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку та 
торгівлі 

Дата оприлюднення: 
09.11.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-
b55e-4df4-998a-
d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMi
nekonomrozvitkuUkraini-
proZatverdzhenniaNormChasu-
NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirk
iZakonodavchoRegulovanikhZasobivV
imiriuvalnoiTekhniki-
SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-  

  

Затвердження правил виробництва органічної продукції  

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва 
непереробленої органічної продукції (сировини) бджільництва” 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджуються Детальні 
правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва. 
Правилами встановлюються вимоги щодо походження, відтворення, 
утримання, годівлі бджіл, а також профілактики їх хвороб та лікування 
при виробництві органічної продукції. 

Затвердження зазначених правил дасть змогу врегулювати 
агротехнологічні, правові та економічні основи виробництва 
органічної продукції бджільництва, що сприятиме виробництву 
екологічно безпечної продукції та інтеграції українського аграрного 
виробництва до світових ринків. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
аграрної політики та 
продовольства 

Дата оприлюднення: 
11.11.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/en/node/19125   

 
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних правил виробництва 

непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження” 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджуються Детальні 
правила виробництва непереробленої органічної продукції 
(сировини) тваринного походження. Правилами встановлюються 
вимоги щодо походження, розмноження, утримання, годівлі, а також 
лікування тварин для виробництва непереробленої органічної 
продукції. 

Затвердження зазначених правил дасть змогу врегулювати основи 
ведення органічного сільського господарства. Також прийняття 
постанови сприятиме виробництву конкурентоспроможної та якісної 
органічної продукції, що покращить експортний потенціал аграрного 
сектору. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство аграрної 
політики та продовольства  

Дата оприлюднення: 
12.11.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/en/node/19151  

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eb801265-b55e-4df4-998a-d44e6ff93a13&title=ProektNakazuMinekonomrozvitkuUkraini-proZatverdzhenniaNormChasu-NeobkhidnogoDliaProvedenniaPovirkiZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
http://minagro.gov.ua/en/node/19125
http://minagro.gov.ua/en/node/19151


 

7 
 

Гармонізація з нормами ЄС вимог до продуктів з какао 

Проект наказу “Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду” 

Короткий зміст: Проектом наказу затверджуються Вимоги до 
продуктів з какао та шоколаду, які встановлюють критерії щодо 
складу та маркування такої продукції. Проект акту розроблено з 
метою  стимулювання виробництва безпечних та якісних продуктів з 
какао та шоколаду. 

Прийняття проекту наказу дозволить привести законодавство 
України у відповідність до Директиви № 200/36/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року, яка стосується продукції, 
що містить какао та шоколад, що позитивно вплине на експортні 
позиції національної продукції на відповідному ринку. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство аграрної 
політики та продовольства  

Дата оприлюднення: 
05.11.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/en/node/18958    

 

 

Посилення контролю за імпортом продуктів харчування 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення перевірок 

потужностей, що виробляють харчові продукти для їх ввезення (пересилання) на митну територію 

України, ведення їх реєстру та системи державного контролю країн – імпортерів, ведення їх реєстру" 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджується Порядок, 
який визначає:  

 механізм проведення перевірок потужностей, що виробляють 
харчові продукти, які ввозяться  на територію України; 

 систему державного контролю країн – імпортерів такої продукції; 

 ведення реєстру таких потужностей та країн.  

Перевірка потужностей здійснюється на предмет дотримання 
ветеринарно-санітарних вимог України. Встановлення даного Порядку 
передбачено новою редакцією Закону України "Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", що  
набула чинності 20 вересня 2015 року. 

Прийняття проекту постанови дозволить посилити контроль за 

імпортом харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів. 

Етап проходження: громадське 

обговорення 

Ініціатор:  Державна 

ветеринарна та фітосанітарна 

служба 

Дата оприлюднення: 

13.11.2015 

Джерело: 
http://vet.gov.ua/node/4718   

 

 

 

http://minagro.gov.ua/en/node/18958
http://vet.gov.ua/node/4718
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Проекти нормативних актів, що розглядаються 

Верховною Радою 

 

Зміна переліку товарів, що звільняються від ввізного мита  

Проект Закону № 3444 “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)” 

Короткий зміст: Законопроект було розроблено з метою 
впровадження до національного законодавства положень 
Регламенту Ради ЄС № 1186/2009. 

Зокрема, пропонується виключити норми щодо звільнення від 
оподаткування ввізним митом енергозберігаючого обладнання, 
устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії та 
матеріалів, устаткування та комплектуючих, що використовуються 
для їх виробництва, як такі, що відсутні у Регламенті № 1186/2009. 

Також проектом закону звільняються від стягнення ввізного 
мита: 

 засоби виробництва та інше обладнання, що ввозяться при 
перенесенні місця діяльності на митну територію України;  

 тварини, спеціально підготовлені для лабораторного 
використання, біологічні або хімічні речовини, аналоги яких не 
виробляються на митній території України;  

 зразки еталонних речовин, затверджених Всесвітньою 
Організацією Охорони Здоров’я; 

 торговельних знаки, моделі, проекти та супроводжувальна 
документація до них, патентні заявки на винахід, що 
надсилаються до уповноважених державних органів, які входять 
до державної системи правової охорони інтелектуальної 
власності тощо.  

Законопроектом передбачається, що набрання чинності пунктів 
щодо розширення пільг відбудеться через три роки після набрання 
чинності Угоди про асоціацію з ЄС. 

Прийняття законопроекту дозволить привести норми 
українського законодавства у сфері звільнення від оподаткування 
митом до Регламенту ЄС № 1186/2009. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
10.11.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=57013    

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57013
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57013
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Заборона виробництва та імпорту продукції, що містить ГМО 

Проект Закону № 3446 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
заборони використання генетично модифікованих організмів” 

Короткий зміст: Проектом закону пропонується заборонити: 

 промислове виробництво та використання ГМО, а  також  
продукції, виробленої  із  застосуванням  ГМО, за винятком 
таких, що призначені для науково-дослідних цілей; 

 ввезення харчових продуктів,  косметичних засобів, лікарських 
засобів,  кормових добавок, ветеринарних та мікробіологічних 
препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням,  
для безпосереднього вживання за призначенням; 

 транзитне переміщення ГМО, за винятком таких, що призначені 
для науково-дослідних цілей. 

Зазначеною метою законопроекту є втілення в Україні принципів 
законодавства ЄС щодо захисту людського здоров’я та довкілля і 
обмеження використання ГМО. 

Водночас, прийняття законопроекту не призведе до гармонізації 
нормативно-правових актів України до законодавства ЄС, адже в 
нормах ЄС не забороняється, а обмежується використання ГМО за 
певних умов. Також реалізація норм проекту закону призведе до 
збитків українських підприємств, технології виробництва яких в 
межах дозволених норм передбачають використання ГМО або 
продукції, що їх містить. 

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=57015   

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57015
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Нормативно-правові акти, що набули чинності 
 

Дерегуляція у сфері карантину рослин 

Закон України № 617-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" щодо 
зменшення адміністративного навантаження” 

Короткий зміст: Законом вносяться зміни до Закону України “Про 
карантин рослин”, спрямовані на реформування системи державного 
регулювання та контролю у сфері карантину рослин з метою 
дерегуляції та попередження корупції.  

Законом: 

 скорочується строк видачі фітосанітарного та карантинного 
сертифікатів з 5 діб до 24 годин після завантаження транспортного 
засобу; 

 запроваджуються окремі списки об’єктів карантинного контролю та 
перевезення рослин в цілях імпорту, експорту, реекспорту та 
перевезення всередині країни; 

 запроваджується публікація на інтернет-сторінці відповідального 
центрального органу виконавчої влади повного переліку об’єктів 
карантинного контролю в розрізі країн; 

 скасовується обов’язковість проходження перевірки для здійснення 
діяльності із перевезення та вирощування рослин;  

 запроваджується обов’язкова видача карантинного сертифіката 
лише за умови вивезення рослин за межі карантинної зони. 

Закон сприятиме зниженню адміністративного навантаження на 
аграріїв при перевезенні рослин. 

Дата прийняття: 15.07.2015 

Дата набрання чинності: 
07.11.2015 

Джерело: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/sho
w/617-viii    

 

 

 

Дозвіл на ввезення деяких лікарських засобів 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 736 “Про ввезення незареєстрованих в Україні 
лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів)” 

Короткий зміст: Наказом дозволяється ввезення таких 
незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних 
імунобіологічних препаратів): совалді (софосбувір), левофлокс 
(левофлоксацин), канаміцину сульфат. 

Дата прийняття: 10.11.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn
_20151110_0736.html  

 

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 737 “Про ввезення незареєстрованих в Україні 
лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів)” 

Короткий зміст: Наказом дозволяється ввезення такого 
незареєстрованого в Україні лікарського засобу (медичного 
імунобіологічного препарату): аволам, ламівудин. 

Дата прийняття: 10.11.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
dn_20151110_0737.html  
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/617-viii
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/617-viii
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151110_0736.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151110_0736.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151110_0737.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151110_0737.html
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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 


