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За кордоном відкриються торгові 
представництва України нового формату  

На засіданні Уряду, яке відбулось 19 серпня, Міністр 
економічного розвитку та торгівлі України Айварас 
Абромавичус повідомив про відкриття за кордоном 
торгових представництв нового формату, які 
сприятимуть просуванню українського експорту. У 2015 
році планується створити 6 торгових представництв 
нового формату, які почнуть працювати з 2016 року.  
Також передбачається, що ще 14 представництв 
розпочнуть роботу у 2016 році.  

Джерело: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248419393  

Україна домовилася про поглиблення  
торговельних відносин з Єгиптом  

18-19 серпня Торговий представник України 
Наталія Микольська відвідала Єгипет та зустрілась з 
Міністром промисловості, торгівлі, розвитку малих та 
середніх підприємств Єгипту М. Абдель Нуром. За 
результатами проведеної зустрічі було вирішено: 

 відновити роботу торговельно-економічної комісії; 

 поглибити співробітництво між митними 
органами; 

 проводити спільні економічні бізнес-форуми для 
підприємців обох країн; 

 налагодити діалог між торговими палатами Єгипту 
та України. 

У зустрічі також взяли участь представники 
ділових кіл України.  

Пропозиції щодо налагодження та розширення 
співпраці з Єгиптом варто надсилати на електронну 
адресу: change.trade@me.gov.ua. 

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

UA&id=39853953-e205-42ac-a07e-
001b72e63dcd&title=UkrainaDomovilasiaProperezavantazhenniaTor
govelnikhVidnosinZgiptom-NataliiaMikolska  
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Відбудеться щорічний Громадський форум 
СОТ  

В місті Женева відбудеться щорічний Громадський 
форум СОТ, який триватиме з 30 вересня до 2 жовтня. 
Захід проходитиме під гаслом: “Торгівля діє” (“Trade 
Works”). 

Основними напрямами обговорення в рамках Форуму 
будуть питання щодо ролі міжнародної торгівлі у 
стимулюванні економічного зростання, подоланні 
бідності, збільшенні доступності товарів, розвитку 
мирних взаємовигідних відносин між країнами. Також 
учасники форуму зможуть обмінятися досвідом та 
ідеями щодо використання інструментів торговельної 
політики для збільшення експорту, виходу на нові ринки, 
стимулювання інвестицій та інновацій та для проведення 
структурних реформ. Крім того, будуть окреслені сфери, 
де торгівля може динамічно розвиватися протягом 
наступних 20 років, і до яких СОТ доцільно спрямовувати 
ще більше зусиль. 

Джерело: 
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum15_e/public_foru
m15_e.htm  
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=0ff5e651-c389-
4c37-a5bd-
9e43cc645c51&title=MinekonomrozvitkuZbiraKomanduDliaUchastiUGro
madskomuForumiSot  
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Пройшла зустріч з представниками GAFTA 

Відбулись переговори Міністра аграрної політики та 
продовольства України Олексія Павленко з 
представниками Міжнародної асоціації торгівлі зерном 
і кормами (GAFTA). Сторони обговорили хід реформ, 
спрямованих на дерегуляцію аграрного сектору та 
модернізацію галузі. Також було наголошено на 
важливості  співпраці із GAFTA у сфері контролю за  
якістю зерна та продуктів його переробки, адже це  
сприятиме експорту української сільськогосподарської 
продукції. 

Джерело: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248436418
&cat_id=244277212  
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Українські виробники отримали 
можливість експортувати столові яйця до 
Держави Ізраїль 

Ізраїль провів оцінку української системи 
контролю за виробництвом столового яйця під час  
інспекційного візиту в Україну. Представники 
ветеринарної служби Ізраїлю перевірили 7 
українських підприємств, що виробляють столові 
яйця. Два підприємства отримали можливість 
експортувати продукцію до Держави Ізраїль.  

Під час візиту фахівці з Ізраїлю висловили наміри 
щодо подальшого співробітництва з українськими 
виробниками. 

Джерело: http://vet.gov.ua/node/4115  
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Проекти нормативно-правових актів, що 

проходять громадське обговорення

 
Регулювання отримання документів дозвільного характеру 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють 
відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у 
відповідність із нормами Законів України “Про адміністративні послуги” та “Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності” 

Короткий зміст: Законопроектом вносяться зміни до 33 
нормативних актів з метою закріплення основних вимог до 
видачі документів дозвільного характеру відповідно до Закону 
України “Про адміністративні послуги” та Закону України “Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Проект акту 
містить положення, які суперечать зусиллям уряду щодо 
дерегуляції господарської діяльності та створюють можливості 
для виникнення корупції та зловживань. 

Прийняття проекту закону нівелює частину досягнень влади у 
сфері спрощення видачі документів дозвільного характеру.  

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 

Дата оприлюднення: 26.08.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l
ang=uk-UA&id=fb97ae9e-b137-457f-9f3d-
d6fc2da3864f&title=ProektZakonuUkrainipr
oVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchik
hAktivUkraini-YakiReguliuiutVidnosini-Pov-
iazaniZOderzhanniamDokumentivDozvilnog
oKharakteru-
SchodoYikhPrivedenniaUVidpovidnistIzNor
mamiZakonivUkrainiproAdministrativniPosl
ugiTaproDozvilnuSistemuUSferiGospodarsk
oiDiialnosti  

  

Спрощення процесу митного оформлення товарів у тарі та пакувальних матеріалах 

Проект наказу "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: Проектом наказу  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 проекту наказу дозволить зменшити регуляторне 
навантаження на суб’єктів господарювання та усунути 
недобросовісну конкуренцію на ринку відходів тари та упаковки. 
Також прийняття наказу дозволить привести нормативно-правові 
акти у відповідність із положеннями Митного кодексу України, 
Господарського Кодексу України та Закону України "Про захист 
економічної конкуренції". 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів, Міністерство 
фінансів 

Дата оприлюднення: 27.08.2015 

Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l
ang=uk-UA&id=a336e6d1-c18a-4f0c-9499-
7d99b793e876&title=ProektNakazuMineko
nomrozvitku-MinprirodiTaMinfinu-
proViznanniaTakim-SchoVtrativChinnist-
NakazuMinisterstvaEkonomikikraini-
MinisterstvaOkhoroniNavkolishnogoPrirodn
ogoSeredovischakraini-
DerzhavnoiMitnoiSluzhbikrainiVid30-
Lipnia2009-Roku789-414-709-  
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Звільнення від оподаткування ПДВ сільськогосподарської техніки 

Проект Закону України “Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України (щодо 
звільнення від оподаткування сільськогосподарської техніки, яка ввозиться на митну територію 
України сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами)” 

Короткий зміст: Законопроектом пропонується звільнити від 
оподаткування податком на додану вартість  ввезення 
сільськогосподарської техніки для сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів із забороною її відчуження або 
передачі третім особам протягом п’яти років. Проект закону 
розроблено з метою зміцнення та оновлення матеріально-
технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. 

Прийняття законопроекту сприятиме нарощуванню 
виробництва сільськогосподарськими обслуговуючими 
кооперативами. Водночас проектом закону надаються 
преференції зазначеним кооперативам порівняно з іншими 
виробниками сільськогосподарської продукції та підприємцями 
переробних галузей загалом, що порушує конкуренцію на ринку. 

 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство аграрної 
політики та продовольства 

Дата оприлюднення: 18.08.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=
18163    

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=
18163&add=ria  

Встановлення вимог до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 
продуктами 

Проект Закону України "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 
продуктами" 

Короткий зміст: Законопроектом встановлюються правові та 
організаційні засади виробництва та обігу предметів і матеріалів, 
призначених для безпосереднього або опосередкованого 
контакту з харчовими продуктами.  

Також законопроектом запроваджуються:  

 вимоги до маркування, декларування відповідності та 
простежуваності предметів та матеріалів, що контактують з 
харчовими продуктами; 

 спеціальні заходи для окремих груп предметів та матеріалів; 

 Державний реєстр речовин, дозволених для використання у 
виробництві предметів та матеріалів; 

 Державний реєстр речовин, що можуть входити до складу 
активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів. 

Проект Закону розроблено з метою збереження здоров’я 
споживачів та захисту їх інтересів, а також з метою адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 
сфері безпечності харчових продуктів. Прийняття законопроекту 
сприятиме усуненню технічних бар’єрів в торгівлі харчовими 
продуктами. 

 

Етап проходження: 
громадське обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
аграрної політики та 
продовольства 

Дата оприлюднення: 
27.08.2015 

Джерело:  
http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?
nid=18243  

http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?
nid=18243&add=ria  
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Спрощення процедури оцінки відповідності медичних виробів  

Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України" 

Короткий зміст: Проектом постанови вносяться зміни до 
Технічних регламентів щодо медичних виробів. Зміни стосуються 
медичних виробів, які підлягають державній закупівлі відповідно 
до угод щодо закупівлі, які укладаються уповноваженим 
органом влади України із спеціалізованими організаціями, що 
здійснюють закупівлі. Зокрема, проектом постанови 
пропонується дозволити  введення в обіг зазначених медичних 
виробів без нанесення маркування національним знаком 
відповідності, але за умови проведення оцінки відповідності 
технічної документації.  

Метою розроблення проекту постанови є забезпечення 
можливості здійснювати закупівлі медичних виробів за кошти 
державного бюджету із залученням міжнародних закупівельних 
організацій. 

Прийняття проекту постанови сприятиме здійсненню прозорих 
закупівель медичних виробів. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство охорони 
здоров’я 

Дата оприлюднення: 18.08.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20
150818_0.html  
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Проекти нормативних актів, що розглядаються 

Верховною Радою 

 

Регулювання правил проведення антисубсидиційних розслідувань  

Проект Закону №2517 “Про внесення змін до Закону України "Про захист національного 
товаровиробника від субсидованого імпорту" (щодо вдосконалення деяких положень)” 

Короткий зміст: Законопроект розроблено у зв’язку із 
необхідністю приведення норм Закону України “Про захист 
національного товаровиробника від субсидованого імпорту” у 
відповідність до положень Угоди СОТ про субсидії і 
компенсаційні заходи від 15.04.1994. 

Законопроектом регулюються питання щодо:  

 розрахунку вигоди, яка надається реципієнту; 

 визначення видів субсидій відповідно до норм міжнародного 
права;  

 удосконалення процедури отримання інформації в рамках 
проведення антисубсидиційного розслідування;  

 розширення переліку факторів економічного характеру, що 
вивчаються в ході антисубсидиційного розслідування.  

Прийняття проекту закону надасть можливість 
використовувати міжнародні стандарти при порушенні та 
проведенні антисубсидиційних розслідувань та при застосуванні 
компенсаційних заходів. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 21.08.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp
roc4_1?pf3511=56286  

 

Скасування додаткового імпортного збору для сировинних товарів 

Проект Закону №2553 “Про внесення змін до Закону України “Про заходи щодо стабілізації 
платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 
року” (щодо забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції)” 

Короткий зміст: Законопроектом вносяться зміни до Закону 
№73-VIII від 28.12.2014, яким тимчасового, строком на 12 
місяців, був запровадженний додатковий імпортний збір на 
більшість товарів за ставками 5 та 10 відсотків залежно від 
класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.  

Проектом закону скасовується застосування додаткового 
імпортного збору для сировинних товарів, що використовуються 
українськими підприємствами для виробництва продукції.  

Законопроект спрямований на зменшення вартості 
імпортованої сировини та збереження конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 31.08.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpr
oc4_1?pf3511=56326  
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Пришвидшення введення заборони на експорт лісу-кругляку 

Проект Закону №2547 “Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного 
регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом 
лісоматеріалів” (щодо запобігання екологічній катастрофі в лісовій галузі)” 

Короткий зміст: Законом № 325-VIII передбачається 
тимчасове (строком на 10 років) обмеження експорту лісу-
кругляку з України, зокрема, з 1 листопада 2015 року 
забороняється вивіз лісоматеріалів деревних порід, крім сосни. 
В очікуванні передбаченої заборони спостерігається активізація 
масового вивозу лісу-кругляку за кордон. Законопроектом 
пропонується ввести зазначену заборону з моменту набрання 
чинності цього проекту закону, а не 1 листопада 2015 року, і 
таким способом прискорити застосування обмеження щодо 
експорту лісу-кругляку. Заявленою метою законопроекту є 
запобігання екологічній катастрофі в лісовій галузі та підтримка 
деревообробного комплексу шляхом обмеження вивозу 
деревини за кордон. 

Відзначимо, що заборона експорту та вирубки лісів, 
ймовірно, не вирішить поставлених проблем із вивозом 
української сировини за кордон, а скоріше призведе до 
посилення контрабанди лісозаготівельних матеріалів. Крім того, 
заборона експорту є порушенням міжнародних зобов'язань, 
зокрема перед ЄС. 

Етап проходження: опрацьовується 
в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 31.08.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=56320  

 

Спрощення процедури безмитного ввезення деякого обладнання 

Проект Закону № 2555а “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвитку 
вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки 
через індустріальні парки” 

Короткий зміст: Проектом закону вносяться зміни до 
положень Митного кодексу, що регулюють звільнення від 
оподаткування митом ввезення устаткування, обладнання та 
комплектуючих до них матеріалів для облаштування 
індустріальних парків. Порядок ввезення такого устаткування 
передбачає погодження та затвердження резидентом 
індустріального парку переліку необхідного обладнання у 4 
державних органах. Законопроектом пропонується визначити в 
Митному кодексі України виключний перелік устаткування, 
обладнання та матеріалів, що звільняються від сплати митних 
платежів при ввезені на територію України резидентами 
індустріальних парків.   

Прийняття проекту закону дозволить полегшити процедуру 
безмитного ввезення обладнання для облаштування 
індустріальних парків та зменшити кількість випадків прояву 
корупції. 

Етап проходження: опрацьовується 
в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 31.08.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc
4_1?pf3511=56328  
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Нормативно-правові акти, що набули чинності 

 
Схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 844-р “Про схвалення Стратегії розвитку системи 
технічного регулювання на період до 2020 року” 

Короткий зміст: Розпорядженням  схвалюється Стратегія 
розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 
року. Завданням Стратегії є створення нової системи технічного 
регулювання в Україні, яка гарантувала б безпечність продукції, 
що вводиться в обіг, та сприяла б усуненню технічних бар’єрів у 
торгівлі. Стратегія спрямована на забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на ринку ЄС.  

Основними напрямами реалізації Стратегії є: 

 прийняття європейських стандартів як національних 
стандартів України з одночасним скасуванням дії стандартів 
ГОСТ;  

 забезпечення визнання виданих Національним агентством з 
акредитації атестатів про акредитацію на європейському та 
міжнародному рівні; 

 посилення існуючої матеріально-технічної бази для 
проведення оцінки відповідності продукції встановленим 
вимогам; 

 активізація співпраці центральних органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій з європейськими та 
міжнародними організаціями із стандартизації, метрології, 
акредитації, оцінки відповідності та державного ринкового 
нагляду; 

 зміцнення інституціонального потенціалу органів державної 
влади, на які покладаються функції технічного регулювання у 
визначених сферах діяльності та розроблення технічних 
регламентів; 

 підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання та 
інших заінтересованих сторін щодо нової системи технічного 
регулювання. 

Дата прийняття: 19.08.2015 

Дата набрання чинності: 19.08.2015 

Джерело: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/844-
2015-%D1%80/paran7#n7  

 

 

Прийняття стандартів 

Наказ ДП “УкрНДНЦ” № 101 “Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з 
міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, 
скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні” 

Короткий зміст: Наказом скасовуються 54 національні 
стандарти, а також приймаються 135 стандартів, 47 з них 
гармонізовані з міжнародними та європейськими 
нормативними документами. Стандарти містять вимоги до 
товарів сільського господарства, харчової, легкої, 
деревообробної промисловості,  машинобудування тощо. 

 

Дата прийняття: 21.08.2015 

Джерело: 
http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option
=com_content&task=view&id=1306&Itemid=
59  
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Встановлення Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами 

Наказ Міністерства фінансів України №552 “Про затвердження Порядку обліку осіб, які 
здійснюють операції з товарами” 

Короткий зміст: Змінами, внесеними до Податкового кодексу 
України, скасовано довідки (свідоцтва), що видавалися 
платникам податків контролюючими органами. Через це 
виникла необхідність  затвердити Порядок обліку осіб, які 
здійснюють операції з товарами. 

Наказом визначається порядок: 

• обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, за першим 
зверненням до будь-якого відповідного підрозділу 
митниці; 

• присвоєння облікових номерів особам, які здійснюють 
операції з товарами; 

• зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, й 
анулювання облікового номера цих осіб. 

Крім того, нормативно-правовим актом передбачена відміна 
деяких документів, що подаються для взяття на облік 
зазначених осіб.  

Також визначаються єдині підходи та механізми 
взаємовідносин осіб, які здійснюють операції з товарами, з 
митницями: 

• розширення переліку митниць, до яких може звернутися 
особа для взяття на облік або для внесення змін; 

• можливість подання документів для взяття на облік 
засобами телекомунікаційного зв’язку; 

• можливість отримати інформацію про 
присвоєння/анулювання облікового номера особи, яка 
здійснює операції з товарами на офіційному веб-порталі  
ДФС; 

• надання за запитом особи витягу з Реєстру осіб, які 
здійснюють операції з товарами; 

• можливість постановки на облік особи до моменту митного 
оформлення, наслідком чого є скорочення часу митного 
оформлення та отримання послуг у сфері митної справи; 

• централізоване ведення Реєстру осіб, які здійснюють 
операції з товарами, недопущення подвійного обліку. 

Таким чином, наказ підвищує прозорість та спрощує облік 
осіб, які здійснюють операції з товарами. 

 

Дата прийняття: 15.06.2015 

Дата набрання чинності: 30.08.15 

Джерело: 
http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option
=com_content&task=view&id=1306&Itemid=
59  
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Встановлення переліку органів ліцензування 

Постанова Кабінету Міністрів України №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” 

Короткий зміст: Постановою затверджується Перелік 
органів ліцензування, які здійснюватимуть ліцензування видів 
господарської діяльності, визначених статтею 7 Закону № 222-
VIII від 02.03.2015. Також втрачають чинність деякі постанови 
КМУ, якими визначався та змінювався Перелік органів 
ліцензування, затверджений 14.11.2000. 

Постанову прийнята з метою  приведення деяких 
нормативно-правових актів у відповідність із законодавством 
України. Реалізація положень постанови сприятиме 
повноцінному здійсненню державної політики у сфері 
ліцензування. 

Дата прийняття: 05.08.2015 

Дата набрання чинності: 
26.08.2015 

Джерело: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/609-
2015-%D0%BF  

 

 

 

Приведення Фітосанітарних правил у відповідність до вимог актів вищої 
юридичної сили 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства № 290 “ Про внесення змін до 
Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, 
порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів ” 

Короткий зміст: Метою прийняття наказу є приведення 
Фітосанітарних правил у відповідність до вимог актів вищої 
юридичної сили у сфері карантину рослин. Зокрема 
виключається пункт правил, у якому зазначається, що кожна 
окрема партія рослинних підкарантинних  матеріалів має 
супроводжуватись карантинним сертифікатом. 

 Дата прийняття: 24.07.2015 

Дата набрання чинності: 
28.08.2015 

Джерело: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z096
2-15  
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 Огляд підготовлено в рамках проекту  

«Торговельна політика і практика в Україні» 

Проект реалізує Інститут економічних досліджень і 

політичних консультацій у співпраці з Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та Національною 

радою торгівлі Швеції за фінансової підтримки Уряду Швеції. 

Мета проекту: 

Підвищення прозорості торговельної політики і практики в Україні у 

контексті вимог СОТ та ЄС та посилення інституційної спроможності 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших 

центральних органів державної влади України щодо виконання 

зобов’язань членства у СОТ у сфері прозорості. 

Термін виконання: 

січень 2012р. – грудень 2015р. 

Основні завдання Проекту: 

• Розробка проекту нормативно-правового акту стосовно порядку 

надання інформації для забезпечення вимог прозорості в рамках СОТ. 

• Організація семінарів, круглих столів та тренінгів з питань 

забезпечення прозорості в рамках зобов'язань України за Угодами СОТ 

про ТБТ та СФЗ та з інших питань торговельної політики для державних 

службовців та представників бізнесу.  

• Експертна допомога у підготовці інформаційних та аналітичних 

матеріалів щодо торговельної політики України. 

Відповідальний за випуск: Ухо Єлизавета 

e-mail: ukho@ier.kiev.ua 

 

 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 
01030 Київ, вул. Рейтарська, 8/5А 
тел.: +38 044 278‐63‐60 
факс:  + 38 044 278‐63‐36 
www.ier.com.ua 

Сектор нотифікацій та обробки запитів 
Департаменту доступу до ринків та взаємодії з СОТ 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
тел./факс: + 38 044 596‐68‐39 
тел.: + 38 044 521‐13‐50, 
e-mail: ep@me.gov.ua 

Погляди та інтерпретації, представлені у цій публікації, не обов’язково відображають погляди 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уряду Швеції 
 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій не бере на себе відповідальності 
за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через 
використання будь-якої інформації цієї публікації. 

 


