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Новини 

Росія скасовує ЗВТ з Україною та вводить продовольче ембарго 

16 грудня 2015 року Президент Російської Федерації підписав Указ 
№ 628, який був підтверджений рішенням Державної Думи РФ від 22 
грудня 2015 року, згідно з яким Росія з 1 січня 2016 року призупиняє 
стосовно України дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках 
СНД.  

Раніше, 19 вересня 2014 року, Урядом Російської Федерації була 
прийнята постанова № 959 “Про введення ввізних мит щодо товарів, 
країною походження яких є Україна”, якою було затверджено перелік 
продукції, при ввезенні якої в односторонньому порядку будуть 
стягуватися мита у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС 
(ставки режиму найбільшого сприяння) у випадку реалізації 
економічної частини Угоди про Асоціацію України та ЄС. 

Також постановою Уряду РФ від 21 грудня 2015 року № 1397 до 
України з 01 січня 2016 року застосовуватимуться обмеження, 
зазначені у постанові  Уряду РФ від 07 серпня 2014 року № 778. 
Нагадаємо, що з постановою Уряду РФ № 778 “Про заходи щодо 
реалізації Указу Президента РФ від 06.08.2014 № 560 “Про 
застосування окремих спеціальних економічних заходів в цілях 
забезпечення безпеки Російської Федерації” забороняється строком 
на один рік ввезення сільськогосподарської продукції з окремих 
країн, у тому числі України, щодо якої обмеження пов’язані із 
застосування економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС.  

23 грудня 2015 року Уряд України вніс до Парламенту 
законопроект, який дозолить Кабінету Міністрів запроваджувати 
дзеркальні економічні санкції проти РФ. 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57530  
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Кабінет Міністрів України схвалив скасування додаткового 
імпортного збору з 1 січня 2016 року. Зокрема, було прийнято проект 
закону “Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної 
діяльності”. Даний законопроект визнає 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.  

Закон, який був прийнятий Верховною Радою 24 грудня 2015 року, 
сприятиме дотриманню Україною зобов’язань, взятих перед МВФ та 
ЄС, відповідно до яких справляння додаткового імпортного збору має 
закінчитися до кінця 2015 року.  

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57224  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512160035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201409220003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512220018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408070021
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUsJ3G04XKAhVE83IKHfgTBngQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FGetFile%2F0001201408060033%3Ftype%3Dpdf&usg=AFQjCNE7-6qJlHDkt4uQdD4f7Yze8WTiCg&sig2=bV1EJAZJ7vc-uoCx85zd8A&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57530
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57224
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Відбулись тристоронні переговори між Україною, ЄС та Росією 
1 грудня у Брюсселі пройшли тристоронні переговори між 

Єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом, Міністром 
закордонних справ України Павлом Клімкіним та Міністром 
економічного розвитку Російської Федерації Олексієм Улюкаєвим з 
метою вирішення проблем, піднятих Росією у зв’язку зі створення 
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, 
яке планується на 1 січня 2016 року. Зокрема, обговорення 
стосувалось технічного регулювання, санітарних і фітосанітарних 
заходів та митного співробітництва.   

21 грудня 2015 експерти продовжили роботу з метою досягнення 
загальних двосторонніх і тристоронніх рішень, сумісних зі створенням 
ПВЗВТ. Це була остання двадцять третя зустріч з липня 2014 року з 
урахуванням засідань і на технічному і на політичному рівнях. 
Протягом 18 місяців переговорів ЄС та Україна висували пропозиції 
для практичного вирішення проблем, піднятих Росією, без внесення 
змін до ПВЗВТ між Україною та ЄС.  Тим не менш, Росія продовжувала 
вимагати заходів, що були необґрунтованими і не відповідали 
нормам СОТ та ЄС. 

У результаті останнього засідання, що проходило 21 грудня, 
сторони не змогли дійти згоди. Європейська комісія пропонувала 
продовжити тристоронні переговори у 2016 році, якби Росія зберегла 
свої зобов’язання перед Україною в рамках Договору про зону вільної 
торгівлі від 18 жовтня 2011 року між країнами СНД. Єврокомісар 
Сесілія Мальмстрьом прокоментувала рішення Росії про скасування 
ЗВТ з Україною як таке, що суперечить мандату та меті тристоронніх 
переговорів. 

Детальніше про перебіг та результати тристоронніх переговорів 
щодо створення ПВЗВТ між Україною та ЄС можна ознайомитись за 
допомогою інформаційних бюлетенів Європейської комісії: 

 Тристоронні переговори з імплементації ПВЗВТ  

 Тристоронні переговори про ПВЗВТ між Україною і ЄС: різниця 
між міфами і реальністю. 

Джерело:  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1408  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6389_en.htm   
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1423  
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7 грудня у м. Брюссель відбулось засідання Ради асоціації Україна-
ЄС. Під час зустрічі обговорювалась готовність України до набрання 
чинності Угоди про зону вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Україна та 
ЄС домовилися про необхідність забезпечити повне дотримання 
зобов'язань, взятих у рамках ПВЗВТ. Єврокомісія виявила готовність 
надавати Україні технічну допомогу з метою розширення доступу 
українського бізнесу до ринку ЄС та ринків третіх країн. Засіданню 
Ради передувала робота в рамках зустрічей профільних експертів 
України і ЄС та на міністерському рівні. 

 Джерело:  http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f8b3bf34-e7ed-

4fa1-ad33-9a8734c8f2a8&title=UkrainaGotovaDozapuskuZvtZvropeiskimSoiuzomZ1-
Sichnia-NataliiaMikolska   
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2015/2015_12
_07_1_en.htm   

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154126.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154127.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154127.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1408
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6389_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1423
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f8b3bf34-e7ed-4fa1-ad33-9a8734c8f2a8&title=UkrainaGotovaDozapuskuZvtZvropeiskimSoiuzomZ1-Sichnia-NataliiaMikolska
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f8b3bf34-e7ed-4fa1-ad33-9a8734c8f2a8&title=UkrainaGotovaDozapuskuZvtZvropeiskimSoiuzomZ1-Sichnia-NataliiaMikolska
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f8b3bf34-e7ed-4fa1-ad33-9a8734c8f2a8&title=UkrainaGotovaDozapuskuZvtZvropeiskimSoiuzomZ1-Sichnia-NataliiaMikolska
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2015/2015_12_07_1_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2015/2015_12_07_1_en.htm
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Відбулась десята Конференція міністрів Світової організації торгівлі 

15 - 19 грудня 2015 року у м. Найробі (Республіка Кенія) пройшла 
чергова десята Конференція міністрів Світової організації торгівлі. За 
підсумками Конференції її учасниками було ухвалено Декларацію, в 
якій враховані і пропозиції України. Зокрема, у пункті 27 Декларації 
відзначається, що міністри членів СОТ визнають особливу ситуацію 
членів, що нещодавно приєдналися до СОТ, до яких належить і 
Україна, й беруть суттєві зобов’язання з доступу цих країн до ринків.  

Крім цього, учасниками Конференції міністрів ухвалено низку 
рішень, які склали так званий “Пакет Найробі” та стосуються 
покращення торгівлі сільськогосподарськими товарами. Основні 
рішення, що мають важливе значення для України, стосуються: 

 експортної конкуренції, що передбачає відмову розвинутих країн 
від застосування експортних субсидій у сільському господарстві з 
2020 року; 

 запровадження спеціального захисного механізму у торгівлі 
сільськогосподарськими товарами для країн, що розвиваються; 

 державних резервів для цілей продовольчої безпеки. 

Також члени СОТ погодилися продовжити мораторій щодо митних 
платежів на електронні транзакції на період до Міністерської 
конференції у 2017 році. 

Джерело: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=962f995f-c590-

4947-a89a-
ec63a7010b43&title=PitanniaLiberalizatsiiMizhnarodnoiTorgivliBuliVTsentriUvagi10-
iKonferentsiiMinistrivSot-TorgovelniInteresiUkrainiVrakhovano-NataliiaMikolska   

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=848695e0-1c60-4d23-b2d3-
fa8101c77a12&title=KonferentsiiaMinistrivSotPodovzhilaMoratoriiNaObkladanniaMitom
ElektronnoiTorgivliDo2017-Roku   
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Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 3 грудня повідомила про 
прийняття рішення від 13 листопада 2015 року № АС-344/2015/4411-
06, згідно з яким вирішила застосувати остаточні компенсаційні 
заходи щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з 
Російської Федерації. Товар класифікується за товарною позицією 8703 
згідно з УКТЗЕД. 

Заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом справляння 
остаточного компенсаційного мита за ставкою від 10,41% до 17,66% 
від митної вартості товару. Мито стягуватиметься митницями України 
незалежно від сплати інших податків і зборів. Імпорт на митну 
територію України автомобілів без сертифіката про походження та в 
разі неможливості визначення його походження здійснюється зі 
сплатою остаточного компенсаційного мита за ставкою 17,66 %. 

Остаточні компенсаційні заходи застосовуються з 2 січня 2016 року.  

Джерело: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/povidomlennya-pro-zastosuvannya-

ostatochnih-kompen/  

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=962f995f-c590-4947-a89a-ec63a7010b43&title=PitanniaLiberalizatsiiMizhnarodnoiTorgivliBuliVTsentriUvagi10-iKonferentsiiMinistrivSot-TorgovelniInteresiUkrainiVrakhovano-NataliiaMikolska
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=962f995f-c590-4947-a89a-ec63a7010b43&title=PitanniaLiberalizatsiiMizhnarodnoiTorgivliBuliVTsentriUvagi10-iKonferentsiiMinistrivSot-TorgovelniInteresiUkrainiVrakhovano-NataliiaMikolska
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=962f995f-c590-4947-a89a-ec63a7010b43&title=PitanniaLiberalizatsiiMizhnarodnoiTorgivliBuliVTsentriUvagi10-iKonferentsiiMinistrivSot-TorgovelniInteresiUkrainiVrakhovano-NataliiaMikolska
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=962f995f-c590-4947-a89a-ec63a7010b43&title=PitanniaLiberalizatsiiMizhnarodnoiTorgivliBuliVTsentriUvagi10-iKonferentsiiMinistrivSot-TorgovelniInteresiUkrainiVrakhovano-NataliiaMikolska
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=848695e0-1c60-4d23-b2d3-fa8101c77a12&title=KonferentsiiaMinistrivSotPodovzhilaMoratoriiNaObkladanniaMitomElektronnoiTorgivliDo2017-Roku
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=848695e0-1c60-4d23-b2d3-fa8101c77a12&title=KonferentsiiaMinistrivSotPodovzhilaMoratoriiNaObkladanniaMitomElektronnoiTorgivliDo2017-Roku
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=848695e0-1c60-4d23-b2d3-fa8101c77a12&title=KonferentsiiaMinistrivSotPodovzhilaMoratoriiNaObkladanniaMitomElektronnoiTorgivliDo2017-Roku
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/povidomlennya-pro-zastosuvannya-ostatochnih-kompen/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/povidomlennya-pro-zastosuvannya-ostatochnih-kompen/
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Прийнято накази, що скасують ГОСТи, розроблені до 1992 року 

Накази Мінекономрозвитку №№ 175, 182, 183, 184, 185, 186, 187 та 

188, які було прийнято в грудні, скасовують 12 776 ГОСТів, що були 

розроблені до 1992 року. Більшість ГОСТів будуть чинними ще 2 роки 

до початку 2018 року для того, щоб бізнес встиг пристосуватися до 

нових умов. Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України Максим Нефьодов зазначив, що де юре держстандарти вже 

були не обов’язковими, але існував імператив щодо їх застосування, 

як в текстах самих ГОСТів, так і в численних підзаконних актах, тому 

багато підприємств де факто продовжували застосовувати 

держстандарти в обов’язковому порядку. Відтепер зняття цього 

обов’язку затверджено чітко й однозначно. Підприємства, для яких 

використання ГОСТів є важливим або надає певні конкурентні 

переваги, можуть продовжувати їх застосовувати. Але використання 

цих стандартів не буде обов’язковим. 

Скасування  ГОСТів є важливим кроком реформування системи 

технічного регулювання за європейським зразком, що базується на 

застосуванні технічних регламентів та добровільному використанні 

стандартів. Такий перехід відкриває додаткові можливості для 

українського бізнесу, оскільки знімає обмеження щодо розробки 

товарів та послуг. 

Джерело:  http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=3148ffc7-576e-

4ff7-80df-ee75c74d5d8b&title=MinekonomrozvitkuZvilniloBiznesVidMaizhe13-000-

RadianskikhGostiv  
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http://milkypedia.bmk.com.ua/upload/iblock/b85/b851c28985cff0707c6ecc5228256998.png
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Проекти нормативно-правових актів, що 

проходять громадське обговорення

 

Затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки 

Проект наказу “Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями” 

Короткий зміст: Проектом постанови затверджується 
Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за 
категоріями, протягом яких засоби вимірювальної техніки 
забезпечують надійні результати вимірювань. Прийняття 
законопроекту підвищить надійність результатів вимірювань 
засобів вимірювальної техніки. Також це сприятиме виходу 
вітчизняних виробників даної продукції на європейські та 
міжнародні ринки. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України  

Дата оприлюднення: 07.12.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?la
ng=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-
4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisters
tvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-
proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervali
vZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuv
alnoiTekhniki-
SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-
ZaKategoriiami-  

 

Скасування пільгового оподаткування імпорту деякого обладнання 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов 
Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 581 і від 23 травня 2012 р. № 438” 

Короткий зміст: Проектом постанови визначаються такими, що 
втратили чинність, постанови, які встановлюють порядок ввезення в 
Україну без сплати ввізного мита та податку на додану вартість 
техніки, обладнання та устаткування, що використовуються для 
розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів 
палива. 

Вказаною метою проекту постанови є створення рівних умов 
конкуренції при ввезенні в Україну обладнання, а також 
забезпечення додаткових надходжень до бюджету. Водночас 
прийняття постанови дещо ускладнить імпорт енергозберігаючого 
обладнання і гальмуватиме оновлення технологічної бази на 
виробництвах України. Для вирішення зазначеної мети доречно 
дещо знизити ставку ввізного мита на всі види обладнання. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України 

Дата оприлюднення: 07.12.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l
ang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-
38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabine
tuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-
SchoVtratiliChinnist-
PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-
Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-
438-   

 
 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0f20c9a0-8033-4266-8aef-4158c9dee341&title=ProektNakazuMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-proZatverdzhenniaMizhpovirochnikhIntervalivZakonodavchoRegulovanikhZasobivVimiriuvalnoiTekhniki-SchoPerebuvaiutVEkspluatatsii-ZaKategoriiami-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0f7d425-f7dd-431c-ac39-38b8efc68886&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproViznanniaTakimi-SchoVtratiliChinnist-PostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid18-Travnia2011-R-581-IVid23-Travnia2012-R-438-
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Внесення  змін до Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів  

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 15 лютого 2002 р. № 155 і від 19 лютого 1996 р. № 229” 

Короткий зміст: Проектом постанови пропонується внести зміни 
до Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів 
(договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом. 
Встановлюється, що для реєстрації зовнішньоекономічного 
контракту (договору) на експорт металобрухту суб'єкт 
зовнішньоекономічної діяльності, серед іншого, подає 
Мінекономрозвитку копію зовнішньоекономічного контракту 
(договору) та копію експортного сертифікату якості товару замість 
оригіналів відповідних документів. При цьому скасовується вимога 
до подання документу, що підтверджує оплату послуг з реєстрації 
зовнішньоекономічного контракту, а також положення про 
нерозголошення інформації, що міститься в усіх поданих 
документах. 

Прийняття проекту постанови створить можливості для: 

 надання адміністративних послуг в електронному вигляді через 
Єдиний державний портал адміністративних послуг; 

 протидії можливим проявам корупції; 

 забезпечення доступності інформації про реєстрацію 
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на офіційному веб-
сайті Мінекономрозвитку. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України 

Дата оприлюднення: 11.12.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l
ang=uk-UA&id=a601b569-1403-4975-8a87-
8e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabin
etuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPos
tanovKabinetuMinistrivUkrainiVid15-
Liutogo2002-R-155-IVid19-Liutogo1996-R-
229-  

 

Затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту на 

косметичну продукцію” 

Короткий зміст: Проектом постанови пропонується затвердити 
Технічний регламент на косметичну продукцію. 

Технічним регламентом серед іншого, встановлюються вимоги до: 

 суб'єктів господарювання, які вводять в обіг та надають на ринку 
косметичну продукцію; 

 маркування, процедури оцінювання безпечності косметичної 
продукції; 

 здійснення державного ринкового нагляду за косметичною 
продукцією; 

 відповідності виробництва належній виробничій практиці тощо. 

Проект акту розроблено з метою приведення Технічного 
регламенту на косметичну продукцію у відповідність з Регламентом 
ЄС  № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року. 

Прийняття проекту постанови сприятиме гармонізації 

законодавства України з питань технічного регулювання в галузі 

косметичної продукції з нормами ЄС, що дасть можливість покращити 

контроль за безпечністю косметичної продукції та усунути технічні 

бар'єри у торгівлі. 

Етап проходження: громадське 

обговорення 

Ініціатор: Міністерство охорони 

здоров’я України 

Дата оприлюднення: 15.12.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20

151215_0.html  

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a601b569-1403-4975-8a87-8e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19-Liutogo1996-R-229-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a601b569-1403-4975-8a87-8e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19-Liutogo1996-R-229-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a601b569-1403-4975-8a87-8e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19-Liutogo1996-R-229-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a601b569-1403-4975-8a87-8e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19-Liutogo1996-R-229-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a601b569-1403-4975-8a87-8e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19-Liutogo1996-R-229-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a601b569-1403-4975-8a87-8e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19-Liutogo1996-R-229-
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a601b569-1403-4975-8a87-8e10173d1e79&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproVnesenniaZminDoPostanovKabinetuMinistrivUkrainiVid15-Liutogo2002-R-155-IVid19-Liutogo1996-R-229-
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20151215_0.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20151215_0.html
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Затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот 
на 2016 рік 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт 
яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік” 

Короткий зміст: Проект постанови розроблено з метою виконання 
статті 16 Закону України від 16.04.1991 № 959-ХІІ “Про 
зовнішньоекономічну діяльність”. Проект акту затверджує переліки 
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсяги квот 
на 2016 рік, зокрема: 

 додаток 1 до проекту постанови встановлює нульові обсяги квот на 
експорт срібла, золота та відходів або брухт дорогоцінних металів з 
метою уникнення вивезення цих металів; 

 додаток 1 також містить положення про квотування та 
ліцензування природнього газу, що має сприяти забезпеченню 
енергетичної безпеки України; 

 експорт та імпорт товарів, зазначених у додатках 2 і 3, підлягає 
ліцензуванню згідно з умовами Монреальського протоколу про 
речовини, що руйнують озоновий шар; 

 додаток 4 містить перелік товарів, імпорт яких з Республіки 
Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти 
відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між 
Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 року; 

 згідно з додатком 5 імпорт антрациту підлягає ліцензуванню з 
метою створення умов для раціонального використання паливно-
енергетичних ресурсів держави. 

Прийняття проекту постанови сприятиме формуванню раціональної 
структури експорту та імпорту окремих видів товарів та виконанню 
відповідних міжнародних угод України. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України 

Дата оприлюднення: 17.12.2015 

Джерело:   
http://www.me.gov.ua/Documents/Det
ail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-
4631-b031-
86e422a0189b&title=ProektPostanoviKa
binetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenni
aPerelikivTovariv-
EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuv
anniu-TaKvotNa2016-Rik  

 

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства 

Проект наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 31 травня 2013 року № 341” 

Короткий зміст: Проектом наказу пропонується визнати таким, що 
втратив чинність наказ Мінагрополітики від 31 травня 2013 року № 
341 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, 
крім внутрішніх водойм (ставків) господарств” 

Проект акту розроблено з метою виконання положень Закону 
України № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської 
діяльності” від 02 березня 2015 року, згідно з якими ліцензійні умови  
провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим 
виловом риби, затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Прийняття проекту наказу сприятиме приведенню нормативно-
правових актів Мінагрополітики у відповідність до чинного 
законодавства. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України 

Дата оприлюднення: 23.12.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/en/node/19904  

 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b031-86e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2016-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b031-86e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2016-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b031-86e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2016-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b031-86e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2016-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b031-86e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2016-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b031-86e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2016-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b031-86e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2016-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=070dabf1-ce77-4631-b031-86e422a0189b&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPerelikivTovariv-EksportTaImportYakikhPidliagaLitsenzuvanniu-TaKvotNa2016-Rik
http://minagro.gov.ua/en/node/19904
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Щодо безпечності харчових продуктів 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності 
харчових продуктів” 

Короткий зміст: Законопроектом вносяться зміни до законів 
України, що випливають із Закону України від 22 липня 2014 року № 
1602-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо харчових продуктів". Зокрема, зміни вносяться у Закон України 
№ 771/97-ВР “Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів” від 23 грудня 1997 року та у Закон 
України № 1103-V “Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів” від 31 травня 2007 року. 

Метою розробки законопроекту приведення законодавчих актів 
України у сфері безпечності харчових продуктів у відповідність до 
міжнародних вимог, зокрема Європейського Союзу, а також 
усунення юридичних колізій у законодавстві України. 

Прийняття проекту закону дозволить урегулювати відносини між 
органами виконавчої влади, операторами ринку та споживачами 
харчових продуктів і визначити порядок забезпечення безпечності та 
якості харчових продуктів, що виробляються, ввозяться або 
вивозяться з України. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Державна ветеринарна 
та фітосанітарна служба України 

Дата оприлюднення: 09.12.2015 

Джерело:  http://vet.gov.ua/node/4838  

 

 

 
Проект наказу “Про затвердження порядку видачі Санітарного сертифікату на харчові продукти, що 

відправляються із України” 

Короткий зміст: Проектом наказу пропонується затвердити 
Порядок видачі Санітарного сертифікату на харчові продукти, що 
відправляються із України.  

Проект акту розроблено відповідно до Закону України № 
771/97-ВР “Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів” від 23 грудня 1997 року та вимог 
Регламентів Європейського Парламенту та Ради, що встановлюють: 

 загальні принципи та вимоги харчового законодавства; 

 процедури у питаннях безпеки харчових продуктів;  

 особливі гігієнічні правила для харчових продуктів;  

 правила організації офіційного контролю над продукцією 
тваринного походження, призначеною для вживання людиною в 
їжу;  

 мікробіологічні критерії для харчових продуктів тощо. 

Прийняття проекту наказу сприятиме покращенню контролю за 

безпечністю харчових продуктів, які експортуються, що призведе 

до зменшення технічних бар’єрів у торгівлі. 

Етап проходження: громадське 

обговорення 

Ініціатор: Державна ветеринарна 

та фітосанітарна служба України 

Дата оприлюднення: 09.12.2015 

Джерело: http://vet.gov.ua/node/4940  

 

 

http://vet.gov.ua/node/4838
http://vet.gov.ua/node/4940
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Проекти нормативних актів, що розглядаються 
Верховною Радою 

Надання Уряду повноважень застосовувати адекватні заходи економічного 
характеру до держави-агресора 

Проект Закону № 3704 “Про внесення зміни до Закону України “Про зовнішньоекономічну 
діяльність” (щодо надання Уряду повноважень застосовувати адекватні заходи економічного 
характеру до держави-агресора)” 

Короткий зміст: Проектом закону вносяться зміни до Закону 
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 
року № 959-XII. Зокрема, пропонується надати можливість Кабінету 
Міністрів України приймати рішення щодо запровадження заходів 
у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії держави-
агресора щодо України. 

Заходами, що зможуть застосовуватись у відповідь, є: 

 застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю; 

 застосування часткової заборони (часткового ембарго) на 
торгівлю; 

 позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового 
спеціального режиму; 

 запровадження спеціального мита; 

 запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних 
операцій; 

 встановлення квот; 

 інші заходи, передбачені законами та міжнародними 
договорами України. 

Чинним законодавством передбачається, що рішення про 
застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або 
недружні дії будь-яких держав приймаються органами державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності після того, як 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула матеріали 
розслідування та прийняття рішення щодо наявності факту 
дискримінаційних дій. 

Прийняття проекту закону надасть повноваження  Кабінету 
Міністрів України щодо оперативного застосовування адекватних 
заходів у відповідь на дії визнаної Верховною Радою України 
держави-агресора, які завдають шкоду або створюють загрозу її 
заподіяння економічним інтересам України. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 
23.12.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/w
ebproc4_1?pf3511=57530  

 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57530
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57530
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Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту деяких товарів 

Проект Закону № 3619 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки 
авіабудівної промисловості)” 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується тимчасово, до 1 
січня 2026 року, звільнити суб’єктів авіабудування від сплати 
податку на додану вартість по операціях з імпорту товарів (крім 
підакцизних), що використовуються для потреб авіабудівної 
промисловості. 

Чинним законодавством передбачено звільнення суб’єктів 
літакобудування від оподаткування ПДВ операції з імпорту 
зазначених товарів до 1 січня 2016 року. 

Вказаною метою проекту закону є створення умов для розвитку 
авіабудівної промисловості та забезпечення обороноздатності та 
безпеки держави. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 10.12.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=57366  

 

 

Проект Закону № 3620 “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо підтримки 
авіабудівної промисловості)” 

Короткий зміст: Законопроектом передбачається внесення змін 

до “Прикінцевих положень” Митного кодексу України. Зокрема, 

пропонується тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільнити суб’єктів 

авіабудування від оподаткування ПДВ операцій із ввезення товарів 

(крім підакцизних), що використовуються для потреб авіабудівної 

промисловості. Даний законопроект повторює пропозиції 

законопроекту № 3619 та має аналогічну з ним мету. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 10.12.2015 

Джерело:  
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=57367   

 

 

Проект Закону № 3633 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту сировини для виробництва етилену” 

Короткий зміст: Законопроектом вносяться зміни до 
Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується звільнити 
від оподаткування податком на додану вартість ввезення на 
митну територію України нафтопродуктів та скрапленого газу, що 
використовується в якості сировини для виробництва етилену. 

Вказаною метою проекту закону є забезпечення здешевлення 

сировини для виробництва етилену для підтримки вітчизняної 

нафтохімічної галузі. Водночас, прийняття законопроекту надасть 

переваги певним виробникам і спотворить умови конкуренції на 

ринку країни. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 11.12.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=57397   

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57366
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57366
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57367
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57367
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57397
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57397
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Підвищення ставок ввізного мита на тютюнову сировину 

Проект Закону № 3568 “Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо 
стимулювання розвитку вітчизняного тютюнництва” 

Короткий зміст: Проектом пропонується внести зміни до 
Закону України «Про Митний тариф України», збільшивши ставки 
ввізного мита з 1 % до 5% на тютюнову сировину, що ввозиться на 
територію України. 

Вказаною метою законопроекту є підтримка виробництва 

тютюну в Україні. Водночас, прийняття законопроекту суперечить 

зобов’язанням України перед СОТ. Зв’язана ставка ввізного мита 

на цю продукцію складає 1%.  

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 01.12.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=57278  

 

Покращення захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів 
через митний кордон України 

Проект Закону № 3681 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” 

Короткий зміст: Законопроектом передбачається 
імплементація положень Регламенту № 608/2013 Європейського 
Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року про митний 
контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності у 
національне законодавство. 

Серед іншого, проектом акту пропонується: 

 розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності та 
коло осіб, які можуть звернутися за захистом прав 
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через 
митний кордон України; 

 розширити перелік митних режимів, при поміщені у які до 
товарів застосовуються заходи захисту прав інтелектуальної 
власності; 

 не застосовувати заходи щодо захисту прав інтелектуальної 
власності до так званого “паралельного імпорту” та до товарів, 
що переміщуються через митний кордон України у митному 
режимі транзиту; 

 передбачити можливість встановлення механізму 
застосування гарантій з метою запобігання недобросовісного 
використання прав інтелектуальної власності при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

Прийняття проекту закону дозволить привести національну 

систему захисту прав інтелектуальної власності під час здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до Регламентів 

ЄС у цій сфері, що сприятиме запобіганню та протидії 

переміщенню через митний корон товарів, які порушують права 

інтелектуальної власності. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 21.12.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=57488  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57278
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57278
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57488
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57488
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Зміна норм оподаткування 

Проект Закону № 3688 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” 

Короткий зміст: Проектом закону вносяться зміни Податкового 
кодексу України. До змін, що безпосередньо вплинуть на 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, серед іншого, 
належать:  

 скасування з 1 січня 2016 року особливостей оподаткування ПДВ 
при постачанні зернових та технічних культур; 

 запровадження звільнення від оподаткування ПДВ товарів та 
послуг, що постачаються і імпортуються як міжнародна технічна 
допомога та фінансуються за рахунок міжнародної технічної 
допомоги; 

 удосконалення порядку відшкодування ПДВ з бюджету, який 
забезпечуватиме однакові вимоги та права для всіх платників 
податку, з урахуванням черговості подання платниками податку 
заявок на відшкодування ПДВ; 

 запровадження офіційної публікації інформації про 
відшкодування ПДВ з бюджету у вигляді реєстру з 
відображенням у ньому даних про платника податку, заявлених 
до відшкодування з бюджету сум податку та стану їх 
відшкодування тощо. 

Також законопроектом вносяться зміни до Закону України 
“Про Митний тариф України”, зокрема, визначається окремий 
код УКТ ЗЕД для біоетанолу, як самостійної позиції серед спиртів 
етилових, з метою спрощення ідентифікації даної продукції при 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Подання законопроекту має на меті створення умов для 
збільшення надходжень до бюджету та забезпечення його 
збалансованості, а також покращення адміністрування податків.  

Прийняття проекту закону дозволить вдосконалити 

адміністрування податків, полегшити процедуру відшкодування 

ПДВ, спростити ввезення в Україну продуктів міжнародної 

технічної та гуманітарної допомоги. При цьому деякі експортери 

зерна втратять пільги щодо звільнення від сплати ПДВ операцій із 

вивезення в митному режимі експорту зернових культур, що 

водночас сприятиме встановленню рівних і конкурентних умов 

для експортерів сільськогосподарської продукції. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 22.12.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=57512   

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512
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Щодо сертифікації 

Проект Закону № 3595 “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про 
стандартизацію і сертифікацію” (щодо Реєстру державної системи сертифікації)” 

Короткий зміст: Законопроектом вносяться зміни до Декрету 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 “Про 
стандартизацію і сертифікацію”. Зокрема, пропонується 
встановити, що положення Декрету поширюються на продукцію, 
товари, послуги, щодо яких визначено необхідність сертифікації, 
як добровільної, так і обов’язкової, у тому числі харчової 
продукції та дорожньо-транспортних засобів. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 08.12.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=57321   

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57321
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57321
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Нормативно-правові акти, що набули чинності 
 

Внесення змін до процедур ліцензування 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1348 “Про затвердження Змін до 
деяких наказів з питань ліцензування імпорту та експорту товарів” 

Короткий зміст: Наказом вносяться зміни до наказів 
Мінекономрозвитку № 302 та № 991 щодо процедур ліцензування 
імпорту та експорту озоноруйнівних речовин та товарів, що їх 
містять. Серед іншого, нормативно-правовим актом визначаються 
дії Мінекономрозвитку щодо одержання погодження Мінприроди 
на ввезення або вивезення зазначених товарів. Погодження 
отримується з метою міжвідомчого обміну інформацією. 

Наказ дозволяє встановити процедури ліцензування імпорту та 
експорту озоноруйнівних речовин, що сприятиме реалізації 
міжнародних зобов’язань України відповідно до Монреальського 
протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. 

Дата прийняття: 27.10.2015 

Дата набрання чинності: 
04.12.2015 

Джерело: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z
1433-15    

 

 

 

Ратифікація міжнародних документів 

Закон України №745-VIII “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди 
про заснування Світової організації торгівлі” 

Короткий зміст: Закон прийнято 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. 

Закон наближує 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. 

Дата прийняття: 04.11.2015 

Дата набрання чинності: 
05.12.2015 

Джерело: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
745-viii 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1433-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1433-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/745-viii
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/745-viii
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Закон України №748-VIII “Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Республіки Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між 
Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 
року” 

Короткий зміст: Закон прийнято з метою виконання 
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності 
підписаного міжурядового двостороннього документа. Зокрема, 
ратифікується Протокол, згідно з яким деякі товари вилучаються з 
режиму вільної торгівлі між Україною і Таджикистаном. 

Закон завершує процедури з боку України щодо набуття 
чинності Протоколу. 

Дата прийняття: 04.11.2015 

Дата набрання чинності: 
05.12.2015 

Джерело: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
748-viii  

 

 

Спрощення процесу митного оформлення товарів у тарі та пакувальних матеріалах  

Наказ Мінекономрозвитку, Мінприроди та Мінфіну № 1388/424/973 “Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України, Державної митної служби України від 30 липня 2009 року № 
789/414/709” 

Короткий зміст: Наказом  визнається таким, що втратив чинність, 
наказ “Про затвердження Порядку здійснення митного 
оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах” № 
789/414/709”. Відповідно до наказу № 789/414/709 підставою для 
митного оформлення імпортних товарів є наявність особистої 
печатки державного інспектора з охорони навколишнього 
природного середовища. Проставляння печатки на митній 
декларації затримує процес митного оформлення товарів та 
призводить до зловживань і скарг суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Реалізація положень наказу №1388/424/973 дозволить 
зменшити регуляторне навантаження на суб’єктів господарювання 
та усунути недобросовісну конкуренцію на ринку відходів тари та 
упаковки. Також наказ дозволяє привести нормативно-правові 
акти у відповідність із положеннями Митного кодексу України, 
Господарського Кодексу України та Закону України "Про захист 
економічної конкуренції". 

Дата прийняття: 02.11.2015 

Дата набрання чинності: 
04.12.2015 

Джерело: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z
1432-15    

 

 

Внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної експертизи 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 401 “Про внесення змін до 
Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи” 

Короткий зміст: Наказом Порядок проведення повторної 
фітосанітарної (арбітражної) експертизи приводиться у 
відповідність до вимог чинного законодавства у сфері карантину 
рослин. Наказ надасть можливість суб’єктам господарювання 
перевіряти достовірність результатів фітосанітарної експертизи. 

Дата прийняття: 21.10.2015 

Дата набрання чинності: 
08.12.2015 

Джерело: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z
1417-15  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/748-viii
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/748-viii
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1432-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1432-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1417-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1417-15
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Усунення дублювання ветеринарно-санітарної документації 

Постанова Кабінету Міністрів України № 916 “Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних 
документів ” 

Короткий зміст: Постановою передбачається: 

 добровільність отримання ветеринарного свідоцтва при 
переміщенні фуражного зерна для подальшого вивезення з 
України через морські порти; 

 надання копії товарно-транспортної накладної органам 
ветеринарно-санітарного контролю. 

Видача ветеринарного свідоцтва форми № 2 здійснювалась з 
метою визначення пункту походження зерна та простежування 
товарних потоків фуражного зерна. Інформація, яка міститься у 
свідоцтві, дублювалась із інформацією, що міститься в товарно-
транспортній накладній. 

Постанова прийнята з метою усунення дублювання документів, 
що в свою чергу призведе до оптимізації зернової логістики, а 
також спростить умови ведення бізнесу у даній сфері. 

Дата прийняття: 13.10.2015 

Дата набрання чинності: 
14.12.2015 

Джерело: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
916-2015-%D0%BF  

 

 

 

Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів  

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 809 “Про ввезення незареєстрованих в Україні 
лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів)” 

Короткий зміст: Наказом дозволяється ввезення такого 
незареєстрованого в Україні лікарського засобу (медичного 
імунобіологічного препарату): тенофовір дизопроксил фумарат. 

Дата прийняття: 01.12.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_
20151201_0809.html  

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-2015-%D0%BF
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151201_0809.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20151201_0809.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 


