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Новини 
 

Запроваджено спеціальне мито на імпорт в Україну узбецьких автомобілей 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла 
рішення № 346/2015/4411-06 “Про застосування 
адекватних заходів у відповідь на дискримінаційні та 
недружні дії з боку Республіки Узбекистан щодо законних 
прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності України - підприємств автомобілебудування”. 
Згідно з рішенням Україною з 5 грудня 2015 року буде 
запроваджено спеціальне ввізне мито у розмірі 12,12% від 
митної вартості автотранспортних засобів походженням з 
Республіки Узбекистан, що класифікуються згідно з УКТ 
ЗЕД за наступними кодами: 8703 21 10 00; 8703 22 10 00 та 
8703 23 19 10. 

Спеціальне мито буде застосовуватись до припинення 
Республікою Узбекистан дискримінаційних та недружніх 
дій щодо України.  

Також Комісія встановила, що імпорт в Україну 
автомобілей без сертифіката про походження та в разі 
неможливості визначення його походження буде 
обкладатись зазначеним спеціальним митом. 

Джерело: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-avtotransportni-

zasobi-virobnitva-respubliki-uz/  
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25 листопада 2015 року Міжвідомча комісія з 
міжнародної торгівлі оприлюднила рішення № 
345/2015/4411-06 “Про застосування адекватних заходів 
у відповідь на дискримінаційні та недружні дії з боку 
Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України - 
підприємств кондитерської та пивоварної галузей”. 
Відповідно до рішення з 20 січня 2016 року буде 
запроваджено спеціальне імпортне мито у розмірі 39,2 % 
від митної вартості для низки товарів білоруського 
походження. Перелік товарів містить готові продукти 
харчової, хімічної, легкої, деревообробної та 
машинобудівної галузей.  

Спеціальне мито буде застосовуватись до припинення 
Білоруссю дискримінаційних дій щодо українських 
підприємств кондитерської та пивоварної галузей.  

Джерело: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-import-tovariv-z-

bilorusi-vstanovlyat-specialne/  

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-avtotransportni-zasobi-virobnitva-respubliki-uz/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-avtotransportni-zasobi-virobnitva-respubliki-uz/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-import-tovariv-z-bilorusi-vstanovlyat-specialne/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-import-tovariv-z-bilorusi-vstanovlyat-specialne/
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Мінагрополітики уклало Меморандум про взаєморозуміння з експортерами зерна 

19 листопада відбулось підписання “Меморандуму про 
взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та 
продовольства України і суб’єктами господарювання - 
експортерами зерна у 2015/2016 маркетинговому році”. 

“Мета підписання Меморандуму – забезпечити 
прогнозованість зернового ринку, насамперед з точки зору 
експорту та гарантування продовольчої безпеки. З 
учасниками ринку відпрацьовано щоквартальний графік 
експортних відвантажень продовольчої пшениці, обсяги 
експорту інших культур - зафіксовано загальним обсягом на 
весь маркетинговий рік” - зазначив Міністр аграрної 
політики та продовольства України Олексій Павленко. 

Прогнозується, що внутрішнє споживання зерна в 
2015/2016 маркетинговому році складе 24 млн. тонн, 
експорт - від 36 млн. тонн. 

Джерело: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248643896   
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У місті Берлін з 15 до 24 січня 2016 року 
відбуватиметься Міжнародна торгівельна виставка 
продовольчих товарів та сільського господарства 
“Grüne Woche 2016”. Мінагрополітики України 
запрошує українських виробників продукції сільського 
господарства до участі в організації Національного 
стенду України на виставці. 

Для українських виробників участь у виставці надасть 
можливість познайомити відвідувачів зі своєю 
продукцією, порівняти її з продукцією інших 
виробників, налагодити постачання на міжнародні 
ринки, в першу чергу на ринок ЄС. 

 Джерело:  http://minagro.gov.ua/uk/node/19281  

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                           
Джерела рисунків: 

1
 http://www.automotivelogisticsmagazine.com/wp-content/uploads/2015/01/Ukraine-cars-import-300x198.jpeg  

2
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Flag_of_Belarus.svg/2000px-Flag_of_Belarus.svg.png   

   http://forestamerica.org/sites/default/files/Beyond-Wood2_0.png  
3
 http://www.sq.com.ua/img/news/2013/february/25/zerno.jpg  

4
 http://blog.gtp2-architekten.de/wp-content/uploads/2015/08/IGW_2016.jpg      

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248643896%20
http://minagro.gov.ua/uk/node/19281
http://www.automotivelogisticsmagazine.com/wp-content/uploads/2015/01/Ukraine-cars-import-300x198.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Flag_of_Belarus.svg/2000px-Flag_of_Belarus.svg.png
http://forestamerica.org/sites/default/files/Beyond-Wood2_0.png
http://www.sq.com.ua/img/news/2013/february/25/zerno.jpg
http://blog.gtp2-architekten.de/wp-content/uploads/2015/08/IGW_2016.jpg
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Проекти нормативно-правових актів, що 

проходять громадське обговорення

 

Внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації 

Проект наказу “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в 
Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів” 

Короткий зміст: Проектом наказу передбачається виключення із 
Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, 
розділу 10 “Техніка сільськогосподарська”. Також пропонується 
визнати такими, що втратили чинність, Правила обов’язкової 
сертифікації машин сільськогосподарських для рослинництва, 
тваринництва, птахівництва і кормовиробництва. 

Потреба у відміні обов’язкової сертифікації сільськогосподарської 
техніки виникла у зв’язку з тим, що з 1 січня 2016 року розпочнеться 
обов’язкове застосування Технічних регламентів щодо такої техніки. 

Прийняття проекту наказу забезпечить усунення дублювання 
режимів регулювання оцінки безпечності сільськогосподарської 
техніки. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України  

Дата оприлюднення: 
16.11.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Det
ail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-
4b04-96cc-
7361e359cdcf&title=ProektNakazuMini
sterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivl
iUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuPr
oduktsii-
SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVU
kraini-TaViznanniaTakimi-
SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv    

 

Проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про внесення зміни до 
Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні” 

Короткий зміст: Проектом наказу пропонується привести назви 
продукції електричного транспорту, які зазначені у розділі 20 
“Електричний транспорт” Переліку продукції, що підлягає 
обов’язковій сертифікації в Україні, у відповідність до кодів згідно з 
УКТЗЕД, які відповідають назвам, визначеним у Законі України “Про 
Митний тариф України”. 

Внесення запропонованих змін дозволить покращити контроль над 
наявністю сертифікатів відповідності на пасажирські трамвайні вагони 
та їх кузова, під час їх митного оформлення. Прийняття проекту наказу 
сприятиме недопущенню ввезення в Україну трамвайних вагонів, які 
не пройшли процедуру обов’язкової сертифікації, що є запорукою 
допуску до участі в дорожньому русі технічно справних та безпечних 
трамваїв. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

Дата оприлюднення: 
16.11.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/De
tail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-
4908-8abe-
44b63cb577d1&title=ProektNakazuMi
nisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITor
givliUkrainiproVnesenniaZminiDoPereli
kuProduktsii-
SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiV
Ukrainitu  

  

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=188ba9b6-e9f4-4b04-96cc-7361e359cdcf&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkraini-TaViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c7496ce8-eeee-4908-8abe-44b63cb577d1&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiproVnesenniaZminiDoPerelikuProduktsii-SchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVUkrainitu
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Затвердження Технічних регламентів 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту 
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки” 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджується Технічний 
регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 
Регламент стосується засобів вимірювальної техніки, які призначені 
для застосування у сфері метрології. 

Технічним регламентом передбачено встановлення: 

 суттєвих вимог, яким повинні відповідати засоби вимірювальної 
техніки; 

 обов’язків виробників, уповноважених представників, імпортерів 
та розповсюджувачів таких засобів; 

 процедури оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки 
вимогам Технічного регламенту; 

 маркування відповідності; 

 здійснення державного ринкового нагляду щодо засобів 
вимірювальної техніки.  

Прийняття проекту постанови сприятиме проведенню оцінки 
відповідності засобів вимірювальної техніки у відповідність до Закону 
України від 5 червня 2014 року № 1314-VII "Про метрологію та 
метрологічну діяльність" та дозволить наблизити національне 
законодавство у сфері метрології до законодавства ЄС. Це сприятиме 
виходу вітчизняних виробників засобів вимірювальної техніки на 
європейські та міжнародні ринки. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

Дата оприлюднення: 
16.11.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/De
tail?lang=uk-UA&id=7065993d-0889-
4c1c-a126-
1b6e9aa5360e&title=ProektPostanovi
KabinetuMinistrivUkraini-
proZatverdzhenniaTekhnichnogoRegla
mentuZakonodavchoRegulovanikhZaso
bivVimiriuvalnoiTekhniki-    

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту 
низьковольтного обладнання” 

Короткий зміст: Проект постанови розроблено з метою 
затвердження нової редакції Технічного регламенту низьковольтного 
електричного обладнання, розробленої на основі Директиви 
2014/35/ЄС  Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 
року про гармонізацію законодавства щодо електричного 
обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги. 

Технічний регламент визначає: 

 норми щодо безпечності низьковольтного електричного 
обладнання; 

 обов’язки виробників, уповноважених представників, імпортерів,  
розповсюджувачів; 

 положення щодо презумпції відповідності електрообладнання; 

 питання, пов’язані зі складанням декларацій відповідності, 
маркуванням знаком відповідності  технічним регламентам; 

 процедури оцінки відповідності (внутрішній контроль 
виробництва); 

 положення щодо здійснення державного ринкового нагляду. 

Прийняття проекту постанови сприятиме усуненню технічних 
бар’єрів у торгівлі електрообладнанням з країнами ЄС на основі 
взаємного визнання сторонами результатів оцінки відповідності. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

Дата оприлюднення: 
17.11.2015 

Джерело:   
http://www.me.gov.ua/Documents/
Download?id=a780271b-6c05-41da-
ac52-7fe284305d3f  

http://www.me.gov.ua/Documents/
Download?id=7cd7bb38-c527-4710-
a44a-1101872a1173  
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Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту з 
електромагнітної сумісності обладнання” 

Короткий зміст: Проектом постанови пропонується затвердити нову 
редакцію Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 
обладнання, гармонізовану з законодавством ЄС. 

Даним регламентом визначаються: 

 вимоги щодо електромагнітної сумісності обладнання; 

 процедури оцінки відповідності; 

 обов’язки суб’єктів господарювання; 

 положення щодо здійснення державного ринкового нагляду тощо. 

Приведення українського Технічного регламенту у відповідність із 
європейським покращить доступ на ринки сторін обладнання, яке 
відповідає належному рівню електромагнітної сумісності, а також 
дозволить у майбутньому укласти між Україною та ЄС Угоду про 
оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів. 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

Дата оприлюднення: 
19.11.2015 

Джерело:   
http://www.me.gov.ua/Documents/
Download?id=a4793102-9b20-451f-
b287-7a4383ece3d2  

http://www.me.gov.ua/Documents/
Download?id=c8f88e7c-6652-4b20-
b4e0-04a3205fe641  

 

 

 

Затвердження Порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та 

виготовлених з них пиломатеріалів 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі сертифіката про 

походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів” 

Короткий зміст: Законом України від 09 квітня 2015 року № 325-VIII 
встановлено, що експорт лісоматеріалів та виготовлених з них 
пиломатеріалів, окрім тих, на які цим Законом встановлена тимчасова 
заборона експорту, допускається за наявності сертифіката про 
походження.  

Проектом постанови затверджується Порядок видачі сертифіката 
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. 
Також пропонується встановити, що сертифікати, видані відповідно до 
Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження 
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення 
експортних операцій, затвердженого постановою КМУ від 21 грудня 
2005 року № 1260, є дійсними протягом 60 днів з дня їх видачі. 

Проект постанови розроблено з метою приведення нормативно-

правових актів у відповідність до вимог Закону № 325-VIII. 

Відзначимо, що обмеження експорту лісоматеріалів, встановлені 

Законом № 325-VIII,  ймовірно, не вирішать поставлених проблем із 

вивозом української сировини за кордон, а скоріше призведуть до 

посилення контрабанди лісозаготівельних матеріалів. Крім того, 

заборона експорту є порушенням міжнародних зобов'язань, зокрема 

перед ЄС. 

Етап проходження: громадське 

обговорення 

Ініціатор: Міністерство аграрної 

політики та продовольства 

України 

Дата оприлюднення: 

23.11.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/en/node/19393    
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Скорочення кількості дозвільних документів 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення 
кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування 
декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу” 

Короткий зміст: Проектом закону скорочується кількість дозвільних 
процедур. Зокрема, пропонується, серед іншого, скасувати 
необхідність: 

 наявності карантинного дозволу при імпорті в Україну та транзиті 
вантажів, для яких це вимагається Законом “Про карантин 
рослин”; 

 отримання позитивного висновку державної санітарно-
епідеміологічної експертизи при ввезенні, реалізації та 
використанні продукції закордонного виробництва у разі 
відсутності необхідних даних про таку продукцію; 

 проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи: 

o дитячого харчування, що виробляється в Україні;  

o продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів, 
використання, передача або збут яких може завдати шкоди 
здоров'ю людей;  

o документації на розроблювані техніку, технології, 
устаткування, інструменти тощо; 

 підтвердження  відповідності  спирту етилового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів шляхом сертифікації. 

Зазначеними підставами для скорочення кількості дозвільних 
документів є: 

 дублювання документів дозвільного характеру та об'єктів, на які 
вони видаються; 

 невиправданість застосування дозвільного документа чи ліцензії 
як інструменту державного регулювання господарської діяльності; 

 необхідність отримання документа дозвільного характеру чи 
ліцензії на види діяльності, провадження яких не містить істотних 
загроз для здоров'я населення та навколишнього середовища; 

 неузгодженість положень окремих законів України. 

Законопроект подано з метою усунення надмірного 
адміністративного тиску державних органів на діяльність суб’єктів 
господарювання.  

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і 
торгівлі України 

Дата оприлюднення: 
18.11.2015 

Джерело:  
http://www.me.gov.ua/Documents/De
tail?lang=uk-UA&id=c25b6642-cdd6-
4362-8493-
ff426fb7e150&title=ProektZakonuUkrai
niproVnesenniaZminDoDeiakikhZakono
davchikhAktivUkrainiSchodoSkorochen
niaKilkostiDokumentivDozvilnogoKhara
kteru-
UTomuChisliShliakhomPoshirenniaZast
osuvanniaDeklarativnogo-
restratsiinogo-Zaiavnitskogo-Printsipu  
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Затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження 

Інструкції з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці” 

Короткий зміст: Проектом наказу пропонується затвердити нову 
редакцію Інструкції з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці, 
гармонізовану з міжнародними стандартами. 

Інструкція встановлює: 

 порядок проведення профілактичних заходів спеціалістами 
ветеринарної медицини щодо недопущення захворювання птиці 
сальмонельозом;  

 порядок проведення ветеринарно-санітарних заходів у випадках 
спалаху хвороби птиці на сальмонельоз у птахогосподарствах 
різних форм власності. 

Проект акту розроблено з метою проведення заходів з 
профілактики, діагностики, ліквідації сальмонельозу птиці у 
птахогосподарствах України у відповідності до міжнародних норм. 

Прийняття проекту наказу зменшить ризики порушення 

епізоотичного благополуччя у птахівництві, сприятиме виробництву 

відповідних товарів гарантованої якості і безпеки, що покращить 

доступ української продукції птахівництва на міжнародні ринки. 

Етап проходження: громадське 

обговорення 

Ініціатор: Державна 

ветеринарна та фітосанітарна 

служба України 

Дата оприлюднення: 

25.11.2015 

Джерело: 
http://vet.gov.ua/node/4800      

 

 

Встановлення Періодичності проведення ветеринарно-санітарного контролю деяких 

вантажів, що ввозяться в Україну 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження 

Періодичності проведення фізичних перевірок (розширеного ветеринарно-санітарного контролю) 

деяких вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України” 

Короткий зміст: Проектом наказу затверджується Періодичність 
проведення фізичних перевірок (розширеного ветеринарно-
санітарного контролю) деяких вантажів, що ввозяться 
(пересилаються) на митну територію України. Проект акту розроблено 
з метою приведення норм у сфері безпечності та окремих показників 
якості харчових продуктів у відповідність до частини третьої статті 55 
Закону України № 771/97-ВР "Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів" та статті 88 Закону України 
№ 2498-XII "Про ветеринарну медицину". 

Прийняття проекту наказу сприятиме підвищенню якості роботи 

державних інспекторів ветеринарної медицини на державному 

кордоні, недопущенню ввезення на територію України вантажу при 

встановленні порушень ветеринарних вимог та потрапляння на ринок 

України небезпечної для споживання населення та неякісної 

продукції. 

Етап проходження: громадське 

обговорення 

Ініціатор: Державна 

ветеринарна та фітосанітарна 

служба України 

Дата оприлюднення: 

29.11.2015 

Джерело:  

http://vet.gov.ua/node/4938  

 

 

 

http://vet.gov.ua/node/4800
http://vet.gov.ua/node/4938
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Затвердження Єдиного списку товарів подвійного використання 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання” 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджується Єдиний 
список товарів подвійного використання, який планується впровадити 
в законодавство у 2017 році та використовувати під час здійснення 
попередньої ідентифікації товарів при міжнародних перевезеннях. 

Проект акту розроблено з метою виконання пунктів 32 і 33 Плану 
заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. 

Прийняття проекту постанови дозволить встановити у 2017 році 

єдиний рекомендований ЄС перелік товарів, контроль за 

міжнародними передачами яких здійснюється відповідно до Порядку 

здійснення державного контролю за міжнародними передачами 

товарів подвійного використання. 

Етап проходження: громадське 

обговорення 

Ініціатор: Державна служба 

експортного контролю України 

Дата оприлюднення: 

20.11.2015 

Джерело: 
http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/p

ublish/article;jsessionid=ED34A997411E

4BD6AD766E8DC8AC4BB7?showHidden

=1&art_id=48612&cat_id=35016&ctim

e=1368620805453  

 

 

http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=ED34A997411E4BD6AD766E8DC8AC4BB7?showHidden=1&art_id=48612&cat_id=35016&ctime=1368620805453
http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=ED34A997411E4BD6AD766E8DC8AC4BB7?showHidden=1&art_id=48612&cat_id=35016&ctime=1368620805453
http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=ED34A997411E4BD6AD766E8DC8AC4BB7?showHidden=1&art_id=48612&cat_id=35016&ctime=1368620805453
http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=ED34A997411E4BD6AD766E8DC8AC4BB7?showHidden=1&art_id=48612&cat_id=35016&ctime=1368620805453
http://www.dsecu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=ED34A997411E4BD6AD766E8DC8AC4BB7?showHidden=1&art_id=48612&cat_id=35016&ctime=1368620805453
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Проекти нормативних актів, що розглядаються 
Верховною Радою 

Скасування додаткового імпортного збору з 1 січня 2016 року 
Проект Закону № 3533 “Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності” 

Короткий зміст: Проектом закону пропонується з 1 січня 2016 року 
визнати таким, що втратив чинність Закон України 73-VIII “Про заходи 
щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII 
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”, яким до 25 лютого 
2016 року встановлено додатковий імпортний збір на товари, що 
класифікуються у товарних групах 1-97 згідно з УКТЗЕД, крім життєво 
необхідних товарів.  

Законопроект розроблено з метою виконання Меморандуму про 
економічну та фінансову політику України між Україною та МВФ та 
Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником 
та Європейським Союзом як Кредитором від 22 травня 2015 року, 
відповідно до яких справляння додаткового імпортного збору має 
закінчитися до кінця 2015 року. Прийняття проекту закону сприятиме 
дотриманню Україною зобов’язань, взятих перед МВФ та ЄС. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
26.11.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb
2/webproc4_1?pf3511=57224  

 

Запровадження спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності 

Проект Закону № 3544 “Про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності із 
застосуванням принципу субсидіарності в Україні” 

Короткий зміст: Проектом закону пропонується встановити 
спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності, що, серед 
іншого, включають: 

 тарифні пільги (тарифні преференції) щодо ввезення певного 
обладнання, устаткування та комплектуючих виробів для 
реалізації інвестиційного проекту; 

 особливий порядок розрахунків за зовнішньоекономічними 
контрактами; 

 особливий порядок нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності; 

 спеціальний податковий режим; 

 інші форми державної підтримки. 

Законопроектом передбачається, що органи місцевого 
самоврядування визначатимуть пріоритетні для місцевого розвитку 
галузі економіки, суб’єкти господарювання яких за певних умов 
зможуть користуватись зазначеними пільгами.  

Вказаною метою проекту акту є реформування інвестиційної та 
інноваційної політики держави із застосуванням принципів 
децентралізації та субсидіарності для залучення і реалізації інвестицій 
у пріоритетних галузях економіки. Водночас, прийняття 
законопроекту надасть переваги певним виробникам і спотворить 
умови конкуренції на ринку країни. Також проект акту містить 
положення, які створюють можливості для виникнення корупції та 
зловживань. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
27.11.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=57242  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57224
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57224
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57242
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57242
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Проект Закону № 3545 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження 
спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу 
субсидіарності в Україні)” 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується привести норми 
Податкового кодексу у відповідність до проекту Закону № 3544 “Про 
спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності із 
застосуванням принципу субсидіарності в Україні”. 

Зміни, зокрема,  стосуються пільгового оподаткування ПДВ 
операцій із ввезення в Україну устаткування та обладнання, 
суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, що 
будуть схвалені відповідно до проекту Закону № 3544. 

Зміст даного законопроекту доповнює положення, викладені у 

вищезазначеному проекті Закону № 3544, і має спільний з ним 

регуляторний вплив на суб’єктів господарювання. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
27.11.2015 

Джерело:  
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=57243  

 

 

Проект Закону № 3546 “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо запровадження 
спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу 
субсидіарності в Україні)” 

Короткий зміст: Занопроектом пропонується внести зміни до 
Митного кодексу. Зокрема, встановити, що до 31 грудня 2027 року 
(замість 2018 року) звільняються від оподаткування ввізним митом 
нові устаткування, обладнання, та комплектуючі вироби до нього, 
що ввозяться суб’єктами господарювання для реалізації 
інвестиційних та інноваційних проектів, що будуть схвалені 
відповідно до проекту Закону № 3544 “Про спеціальні режими 
інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу 
субсидіарності в Україні”.  

Зміст даного законопроекту доповнює положення, викладені у 

вищезазначеному проекті Закону № 3544, і має спільний з ним 

регуляторний вплив на суб’єктів господарювання. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
27.11.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=57244  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57243
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57243
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57244
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57244
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Нормативно-правові акти, що набули чинності 
 

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства 

Постанова Кабінету Міністрів України № 923 “Про внесення змін до переліку медичних виробів, 
операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких 
підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків” 

Короткий зміст: Постановою вносяться зміни до Переліку медичних 
виробів, операції з постачання на митній території України та 
ввезення в Україну яких підлягають обкладенню податком на додану 
вартість за ставкою 7 відсотків. 

Зокрема, з даного Переліку виключаються технічні та інших засоби 
реабілітації для інвалідів, операції з постачання яких звільняються від 
обкладення ПДВ згідно з Постановою КМУ № 79 від 2 лютого 2011 
року. 

Реалізація положень постанови призведе до приведення 
зазначеного Переліку у відповідність до чинного законодавства. 

Дата прийняття: 11.11.2015 

Дата набрання чинності: 
19.11.2015 

Джерело: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/sho
w/923-2015-%D0%BF  

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/923-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/923-2015-%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 


