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Новини 
 

Пройшли засідання Українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-
економічного співробітництва  

14 вересня відбулось засідання Української частини 
Українсько-китайської Підкомісії з питань торговельно-
економічного співробітництва Комісії зі співробітництва 
між Урядом України та Урядом КНР. Участь у засіданні 
взяли представники Мінекономрозвитку, профільних 
відомств та ділових кіл.  Також 27-28 вересня у м. Пекін 
пройшло третє спільне засідання Підкомісії. 

Учасники засідань обговорили питання подолання 
негативної тенденції зменшення товарообігу між Україною 
та Китаєм, усунення торговельних бар’єрів, співробітництва 
у сфері технічних регламентів та вдосконалення 
регуляторної політики. Крім того, сторони зосередилися на 
вирішенні  проблем у проектах, що вже реалізовуються. 
Зокрема, мова йде про постачання зернових, реалізацію 
проектів «Повітряний експрес», «Програма заміщення 
споживання природного газу українським вугіллям». 

У результаті засідань китайська сторона прийняла 
рішення про відкриття ринку для 18 українських молочних 
компаній, що є суттєвою підтримкою для молочної галузі на 
фоні значної втрати російського ринку. 

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

UA&id=5cb701b7-3e14-4e46-89aa-
0ee3c5a90cc0&title=MinekonomrozvitkuZaklikaVitchiznianiiBiznesDoluchatisi
aDoRozshirenniaSpivpratsiZKitam 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248519249  
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Україна скасовує додатковий імпортний збір на легкові автомобілі 

    2 
 

30 вересня 2015 року набирає чинності рішення 
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про 
скасування спеціальних заходів щодо імпорту в 
Україну легкових автомобілів незалежно від 
країни походження та експорту. Додатковий 
імпортний збір на легкові автомобілі був 
застосований рішенням Комісії від 28.04.2012. 
Комісія вирішила скасувати спеціальні заходи з 
метою виконання рекомендацій Органу 
врегулювання суперечок СОТ у справі «Україна – 
легкові автомобілі».  

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

importni-avtomobili-skasuyut-30-veresn/  

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5cb701b7-3e14-4e46-89aa-0ee3c5a90cc0&title=MinekonomrozvitkuZaklikaVitchiznianiiBiznesDoluchatisiaDoRozshirenniaSpivpratsiZKitamhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248519249
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5cb701b7-3e14-4e46-89aa-0ee3c5a90cc0&title=MinekonomrozvitkuZaklikaVitchiznianiiBiznesDoluchatisiaDoRozshirenniaSpivpratsiZKitamhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248519249
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5cb701b7-3e14-4e46-89aa-0ee3c5a90cc0&title=MinekonomrozvitkuZaklikaVitchiznianiiBiznesDoluchatisiaDoRozshirenniaSpivpratsiZKitamhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248519249
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5cb701b7-3e14-4e46-89aa-0ee3c5a90cc0&title=MinekonomrozvitkuZaklikaVitchiznianiiBiznesDoluchatisiaDoRozshirenniaSpivpratsiZKitamhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248519249
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5cb701b7-3e14-4e46-89aa-0ee3c5a90cc0&title=MinekonomrozvitkuZaklikaVitchiznianiiBiznesDoluchatisiaDoRozshirenniaSpivpratsiZKitamhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248519249
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/specmina-na-importni-avtomobili-skasuyut-30-veresn/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/specmina-na-importni-avtomobili-skasuyut-30-veresn/
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Відбувся форум “Україна – США: питання експорту” 

Мінекономрозвитку започаткувало інформаційну 
кампанію та планує проведення семінарів із 
представниками українського бізнесу щодо використання 
переваг і можливостей преференційного доступу до ринку 
США через Генералізовану систему преференцій. 

22 вересня відбувся форум «Україна – США: питання 
експорту», на спеціалізованих сесіях якого можна було 
детально обговорити переваги та умови безмитного 
експорту до США.  У форумі взяли участь представники 
урядових та ділових кіл України та США. Організаторами 
заходу виступили: Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Українська спілка промисловців 
та підприємців та Американська торгівельна палата. 
Презентація з форуму доступна за посиланням: “Україна-
США: можливості для експорту”. 

З метою стимулювання експорту в США важливо, щоб 
Мінекономрозвитку працювало над:   

 лібералізацією антидемпінгових заходів;   

 приєднанням до угод про Trans-Pasific Partnership та 
Тransatlantic Тrade and Investment Partnership; 

 допомогою українським компаніям у пошуку 
контрагентів та інвесторів у США, а також партнерів 
для проектів виробничої співпраці.  

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

UA&id=7e2a1f88-fcd9-4e89-bdf3-
fefaf1a78f17&title=MinekonomrozvitkuPratsiuNadZbilshenniamUkrainskog
oEksportuDoSsha  

3
  

 

Вийшов буклет “Державні закупівлі в країнах-членах ЄС” 

4 

З 1 січня 2016 року, з початком дії зони вільної 
торгівлі з ЄС, українські компанії отримають доступ до 
ринків державних закупівель країн ЄС. Загальний 
річний обсяг таких ринків складає приблизно 1,8 трлн 
євро, у тому числі 425 млрд євро – це сума укладених 
договорів у результаті проведення міжнародних 
тендерів. У зв’язку з цим Урядовий офіс з питань 
європейської інтеграції розробив для українських 
виробників електронний буклет з переліком джерел 
про закупівлі, тендери та міжнародні торги, що 
проводяться у кожній країні ЄС. Довідник можна 
завантажити за посиланням: “Державні закупівлі в 
країнах-членах ЄС”. 

Джерело: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248508247  

 

http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=b5f19b4d-dd26-4776-944a-666d417f51f1
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=b5f19b4d-dd26-4776-944a-666d417f51f1
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7e2a1f88-fcd9-4e89-bdf3-fefaf1a78f17&title=MinekonomrozvitkuPratsiuNadZbilshenniamUkrainskogoEksportuDoSsha
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7e2a1f88-fcd9-4e89-bdf3-fefaf1a78f17&title=MinekonomrozvitkuPratsiuNadZbilshenniamUkrainskogoEksportuDoSsha
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7e2a1f88-fcd9-4e89-bdf3-fefaf1a78f17&title=MinekonomrozvitkuPratsiuNadZbilshenniamUkrainskogoEksportuDoSsha
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7e2a1f88-fcd9-4e89-bdf3-fefaf1a78f17&title=MinekonomrozvitkuPratsiuNadZbilshenniamUkrainskogoEksportuDoSsha
http://www.kmu.gov.ua/document/248471440/GP%20in%20the%20EU.pdf
http://www.kmu.gov.ua/document/248471440/GP%20in%20the%20EU.pdf
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248508247
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Відбулась зустріч депутатів Європарламенту з представниками Мінекономрозвитку 

24-25 вересня депутати Європейського парламенту 
відвідали Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, щоб розглянути перспективи посилення 
двосторонніх торговельних відносин. Сторони обговорили 
створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС, яка увійде в силу 1 
січня 2016 року. Євродепутати також зосередили увагу на 
поточному прогресі у реформах та готовності українського 
Уряду виконати зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію 
з ЄС. 

“Ринок Європейського союзу є одним з 
найперспективніших для української продукції.  Україна має 
необхідний потенціал стати частиною регіонального 
виробничого ланцюга. Деякі українські компанії вже зараз 
виробляють автомобільні компоненти, які постачають на 
європейський ринок”, - зазначив Міністр Айварас 
Абромавичус. 

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

UA&id=bfeb193b-fa60-43fa-b06a-
8383252d4faa&title=RinokvropeiskogoSoiuzuOdnimZNaiperspektivnishikhDli
aUkrainskoiProduktsii-AivarasAbromavichus  

5  

 

 

 

Відбувся ІІ Міжнародний форум “Україна – ЄС” 
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25 вересня пройшов ІІ Міжнародний форум «Україна - 
ЄС», у якому взяла участь Торговий представник України 
Наталія Микольська. Вона сформулювала дії Уряду з 
підтримки України у її європейських прагненнях, це:  
гармонізація вітчизняного законодавства, реалізація 
підготовчих заходів до зони вільної торгівлі з ЄС, 
подальша лібералізація торгівлі з ЄС, дискусії з ЄС щодо 
промислової політики та інформаційно-роз’яснювальна 
робота. Також Уряд займається посиленням контактів 
шляхом проведення форумів, залученням інвестицій та 
кредитів, поліпшення інвестиційного клімату, розвитку 
кооперації з компаніями ЄС.  

Наталія Микольська у своєму виступі зазначила, що 
європейські контрагенти звикли працювати з малим і 
середнім бізнесом, це досить типова форма бізнесу для 
Європи. В цьому контексті є необхідність посилення ролі 
спеціалізованих індустріальних асоціацій, оскільки саме 
вони можуть стати локомотивом збільшення експорту.  

Презентаційні матеріали з форуму 

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

UA&id=66d94c1a-3c89-4ecb-874a-
cf17db269ed7&title=NataliiaMikolskaVzialaUchastUIiMizhnarodnomuFo
rumiukrainas  

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bfeb193b-fa60-43fa-b06a-8383252d4faa&title=RinokvropeiskogoSoiuzuOdnimZNaiperspektivnishikhDliaUkrainskoiProduktsii-AivarasAbromavichus
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bfeb193b-fa60-43fa-b06a-8383252d4faa&title=RinokvropeiskogoSoiuzuOdnimZNaiperspektivnishikhDliaUkrainskoiProduktsii-AivarasAbromavichus
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bfeb193b-fa60-43fa-b06a-8383252d4faa&title=RinokvropeiskogoSoiuzuOdnimZNaiperspektivnishikhDliaUkrainskoiProduktsii-AivarasAbromavichus
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bfeb193b-fa60-43fa-b06a-8383252d4faa&title=RinokvropeiskogoSoiuzuOdnimZNaiperspektivnishikhDliaUkrainskoiProduktsii-AivarasAbromavichus
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=fb2799aa-49ee-4579-a775-6d35490a4956
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=66d94c1a-3c89-4ecb-874a-cf17db269ed7&title=NataliiaMikolskaVzialaUchastUIiMizhnarodnomuForumiukrainas
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=66d94c1a-3c89-4ecb-874a-cf17db269ed7&title=NataliiaMikolskaVzialaUchastUIiMizhnarodnomuForumiukrainas
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=66d94c1a-3c89-4ecb-874a-cf17db269ed7&title=NataliiaMikolskaVzialaUchastUIiMizhnarodnomuForumiukrainas
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=66d94c1a-3c89-4ecb-874a-cf17db269ed7&title=NataliiaMikolskaVzialaUchastUIiMizhnarodnomuForumiukrainas
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Держветфітослужба України поглиблює співпрацю з компетентним органом 
Саудівської Аравії 

21 вересня 2015 року відбулася зустріч представників 
Держветфітослужби України  з інспекторами ветеринарної 
служби Саудівської Аравії. Іноземні інспектори перебувають 
в Україні з метою  перевірки українських підприємств на 
предмет виконання вимог щодо експорту м’яса птиці та 
продуктів з нього на ринок Саудівської Аравії. Під час зустрічі 
було обговорено вимоги та визначено стандарти, яким 
повинні відповідати українські підприємства, які мають 
намір успішно експортувати продукцію до Саудівської Аравії.  

Джерело: http://vet.gov.ua/node/4209  
                                                    7 

 

Планується реформування рибного господарства 

8 

Голова Держрибагентства повідомив, що планується 
проведення  дерегуляції рибної галузі, зокрема, 
встановлення нових правил рибальства: 

 впровадження сертифікату походження та продажу 
на біржі; 

 спрощення ліцензування та квотування рибальства; 

 впровадження дозволу на строк від 5 років із 
закріпленою часткою від загального ліміту; 

 видача дозволів за історичним принципом та 
продаж на аукціон; 

 впровадження чітких зон для промислового та 
любительського рибальства. 

При реалізації запланованих змін для промислового 
вилову не потрібно буде звертатись до агентства кілька 
разів, достатньо буде одного дозволу.  

Держрибагенство підготувало інфографіку 
“Реформування рибного господарства”, де виклало 
основні характеристики рибної галузі України та план її 
реформування. 

Джерело: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248520695&
cat_id=244276429                                                    
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Проекти нормативно-правових актів, що 

проходять громадське обговорення

Регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства 

Проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино" щодо 
регулювання підприємництва у галузі виноградарства та виноробства” 

Короткий зміст: Законопроектом вносяться зміни до ЗУ "Про 
виноград та виноградне вино", зокрема: 

 дозволяється садіння виноградників не лише у виноробних 
місцевостях; 

 скасовується обов’язкова сертифікація придбаного садивного 
матеріалу; 

 скасовується здійснення державного перепису 
виноградників; 

 зазначається, що сорти винограду для виробництва вин та 
коньяків повинні відповідати вимогам законодавства і не 
обов’язково вимогам державних стандартів; 

 скасовується затвердження відповідальним органом 
виконавчої влади технологічної документації на виробництво 
вин, нових марок виноробної продукції; 

 виключаються положення про гарантійні терміни зберігання 
вин та коньяків; 

 включається положення щодо виробництва органічного 
винограду та вина; 

 встановлюється, що видова назва у торгових найменуваннях 
вин спеціального типу має доповнюватись  назвою місця 
виробництва продукції; 

 дозволяється випускати вина ігристі та газовані під власною 
назвою. 

Проект закону розроблено з метою створення сприятливих 
умов для розвитку виноградарсько-виноробних господарств 
шляхом спрощення затвердження нових видів виноробної 
продукції, а також приведення термінів та визначень при 
виробництві виноробної продукції у відповідність з вимогами 
міжнародних правил. 

Прийняття законопроекту сприятиме приведенню деяких 
положень щодо виробництва винограду та виноробної продукції 
у відповідність до міжнародного законодавства, а також 
спрощенню ведення зазначеної господарської діяльності. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство аграрної 
політики та продовольства 

Дата оприлюднення: 28.09.2015 

Джерело: 
http://minagro.gov.ua/en/node/18544      

 
 
 
 
 

http://minagro.gov.ua/en/node/18544


 

7 
 

Децентралізація надання адміністративних послуг 

Проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про внесення змін до наказу 
Мінекономрозвитку від 17.04.2000 № 47" 

Короткий зміст: Мінекономрозвитку має виключне право на 
оформлення та видачі ліцензій  суб'єктам   зовнішньоекономічної   
діяльності, що здійснюють операції  з іноземним суб'єктом 
господарювання,  до якого застосовані спеціальні санкції. 
Проектом наказу пропонується надати можливість структурним 
підрозділам обласних та міських державних адміністрацій та 
Міністерству економіки АРК видавати разові ліцензії зазначеним 
суб'єктам  зовнішньоекономічної   діяльності. 

Прийняття наказу сприятиме зменшенню витрат коштів та часу 
суб’єктів господарювання при отриманні адміністративної 
послуги і відповідно зниженню рівня регуляторного 
навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 

Дата оприлюднення: 28.09.2015 
Джерело: 
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail
?lang=uk-UA&id=5f0da34e-bfa9-4383-
b774-
3ad86010bd89&title=ProektNakazuMinist
erstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkr
ainiproVnesenniaZminDoNakazuMinekon
omrozvitkuVid17-04-2000-N47  

 

Спрощення процедур оцінки відповідності деяких медичних виробів  

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

Короткий зміст: Проектом постанови встановлюється, що 
введення в обіг активних медичних виробів, які імплантують, 
дозволяється за умови визнання результатів оцінки відповідності, 
проведеної за межами України відповідно до вимог ЗУ «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності». Положення 
стосуються медичних виробів, що підлягають закупівлі відповідно 
до угод щодо закупівлі, що укладаються Міністерством охорони 
здоров’я зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють 
закупівлі. 

Проект постанови сприятиме спрощенню процедур державної 
реєстрації та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів 
зазначених медичних виробів. 

Етап проходження: громадське 
обговорення 

Ініціатор: Кабінет Міністрів 
України 

Дата оприлюднення: 25.09.2015 

Джерело: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_
20150925_0.html  
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Проекти нормативних актів, що розглядаються 

Верховною Радою 

 

Щодо добровільної сертифікації харчових продуктів та продовольчої сировини  

Проект Закону № 3168 “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про 
стандартизацію і сертифікацію” 

Короткий зміст: Проектом Закону передбачається надати 
можливість суб’єктам господарювання проводити добровільну 
сертифікацію харчових продуктів та продовольчої сировини. 

Країни СНД підписали Угоду про принципи проведення та 
взаємного визнання робіт з сертифікації, що стосується тільки 
державних систем сертифікації країн СНД. Відповідно до ЗУ 
№1602-18 харчова продукція вилучається із державної системи 
сертифікації України. Відтепер вітчизняним підприємствам для 
постачання продукції в країни СНД необхідно звертатись до 
органів з сертифікації іншої країни. Тому з метою спрощення 
доступу вітчизняних товарів на ринки країн СНД законопроектом 
пропонується передбачити проведення добровільної сертифікації 
харчової продукції. 

Прийняття законопроекту сприятиме подоланню нетарифних 
бар’єрів в торгівлі харчовими продуктами. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 22.09.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=56592  

 

Дерегуляція у сфері державного контролю якості лікарських засобів  

Проект Закону № 3179 “Про внесення змін до статті 15 Закону України “Про лікарські засоби” 
(щодо удосконалення законодавства, що регламентує повноваження органу державного контролю 
за якістю лікарських засобів)” 

Короткий зміст: Проектом Закону передбачається привести у 
відповідність із ЗУ № 877-V повноваження органу виконавчої 
влади, що реалізує політику у сфері контролю якості та безпеки 
лікарських засобів. Зокрема,  встановлюється, що обіг лікарських 
засобів, що експортуються або імпортуються з порушенням 
установленого законодавством порядку, можна призупинити 
виключно за рішенням суду.  

Прийняття проекту закону забезпечить гармонізацію чинних 
нормативно-правових актів між собою та регламентує 
повноваження державних органів, що здійснюють державний 
контроль якості лікарських засобів. 

Етап проходження: 
опрацьовується в комітеті 

Ініціатор: народний депутат 

Дата реєстрації в ВР: 25.09.2015 

Джерело: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web
proc4_1?pf3511=56620   

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56592
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56592
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56620%20
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56620%20
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Нормативно-правові акти, що набули чинності 
 

Затвердження оновленого Положення про Держлікслужбу 

Постанова Кабінету Міністрів України № 647 “Про затвердження Положення про Державну 
службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками” 

Короткий зміст: Постановою затверджується положення, яке 
розширює список завдань Держлікслужби. 

До завдань  Держлікслужби, серед іншого, додаються: 

• ведення реєстру ліцензіатів з провадження господарської 
діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських 
засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарських засобів;  

• видача суб’єктам господарювання дозволи на право ввезення 
(вивезення) та на право транзиту наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів;  

• інформування відповідно до міжнародних договорів 
компетентних органів інших держав про вивезення з території 
України або транзит через територію України наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також 
інформування про здійснення таких операцій Міжнародного 
комітету з контролю за наркотиками ООН. 

Реалізація положень постанови сприятиме збільшенню 
прозорості імпорту лікарських засобів та врегулюванню обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Дата прийняття: 12.08.2015 

Дата набрання чинності: 
18.09.2015 

Джерело: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/64
7-2015-%D0%BF    

 

 

Внесення змін до порядку здійснення державних закупівель 

Закон України № 679-19 “Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних 
закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з 
подолання корупції” 

Короткий зміст: Закон адаптує національне законодавство до 
вимог Угоди СОТ про державні закупівлі. Зокрема, вносяться 
зміни до Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII “Про 
здійснення державних закупівель”. 

Серед іншого закон:  

 спрощує участь у процедурах закупівлі шляхом відміни 
необхідності всім учасникам надавати документи, що 
підтверджують відповідність вимогам, визначеним у статті 17 
Закону; 

 підвищує поріг для державних закупівель, які регулюються 
Законом № 1197-VII, зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень; 

 скорочує деякі функції Уповноваженого органу. 

Закон дозволяє наблизити законодавство у сфері державних 
закупівель до міжнародних норм і сприяє підписанню угоди СОТ 

про державні закупівлі. 

Дата прийняття: 15.09.2015 

Дата набрання чинності: 
30.09.2015 

Джерело: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-
19  

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-19
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Приведення деяких нормативних актів у сфері торгівлі племінними ресурсами у 
відповідність до законодавства  

Постанова Кабінету Міністрів України № 682 “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов 
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957” 

Короткий зміст: Постановою деякі нормативно-правових акти 
приводяться у відповідність до Закону України № 222-VIII “Про 
ліцензування видів господарської діяльності”, який був прийнятий 2 
березня 2015 року.  

Законом № 222-VIII не передбачається ліцензування такого виду 
господарської діяльності, як торгівля племінними (генетичними) 
ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та 
аномалій тварин. Постанови КМУ № 178 та № 957 регулювали 
контроль за зазначеним видом господарської діяльності. Тому 
виникла необхідність визнати їх такими, що втратили чинність. 

Дата прийняття: 08.09.2015 

Дата набрання чинності: 18.09.2015 

Джерело: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/682-
2015-%D0%BF  

 

Регулювання у сфері безпеки та якості харчових продуктів 

Закон України № 1602-18 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових 
продуктів” 

Короткий зміст: Закон регулює виробництво та обіг харчових 
продуктів та, зокрема, передбачає: 

 уточнення термінології з метою забезпечення гармонізації із 
законодавством ЄС; 

 уточнення видів правопорушень та адекватності міри 
покарання; 

 створення єдиного контролюючого органу в сфері безпечності 
харчових продуктів; 

 скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в 
ЄС; 

 запровадження європейських принципів регулювання ГМО, 
зокрема, в частині реєстрації джерел ГМО, а не продуктів, 
вироблених з них; 

 встановлення деталізованих вимог до процедур державного 
контролю харчових продуктів на ринку України та імпортної 
продукції відповідно до європейської практики; 

 встановлення механізму саморегуляції операторами ринку на 
основі загальних вимог законодавства щодо гігієни харчових 
продуктів; 

 встановлення процедури державної реєстрації новітніх 
харчових продуктів, а також вимог до їх виробництва та обігу. 

Положення закону дозволять вдосконалити систему 
державного контролю в сфері безпечності харчових продуктів з 
урахуванням вимог законодавства ЄС, мінімізувати негативні 
наслідки необґрунтованого державного втручання у сферу 
виробництва та обігу харчових продуктів, а також підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняних харчових продуктів. 

Дата прийняття: 22.07.2014 

Дата набрання чинності: 20.09.2015 

Джерело: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-
18  

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/682-2015-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/682-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-18
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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 


